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Fernandi tar mormors sånger till konsert
Det började med ett löfte till mormor. Nu gör den framstående,
klassiska saxofonisten Carl-Henrik Fernandi konserten Mormors sånger tillsammans
med organisten Markus Wargh i Luleå domkyrka söndagen den 3 april klockan 16.00.
Carl-Henrik Fernandis mormor älskade andliga sånger och psalmer som Amazing
grace, Jag har hört om en stad ovan molnen och Vart jag går i skogar berg och dalar. Hon
brukade sjunga melodierna för Carl-Henrik och han tyckte om att lyssna på dem.
Min mormor stod mig väldigt nära, berättar Carl-Henrik.
En dag lovade han mormor att han skulle spela in en skiva med hennes sånger, när
musikkarriären fått fart.
Sedan dess har det hänt en hel del. Efter att ha fått åtskilliga utmärkelser, gjort flera
skivor och framträtt på bland annat Sveriges största scener börjar Carl-Henrik infria
sitt löfte. Första steget blir att framföra Mormors sånger i konsertform. Det gör han
tillsammans med organisten Markus Wargh i Luleå domkyrka.
Tidigare har de två musikerna gjort ett femtiotal konserter tillsammans, men då har det
varit med inriktning på större klassiska verk.

Mormors sånger blir en annorlunda konsert för oss, konstaterar Markus Wargh. De
andliga sångerna är ju verkligen en sångskatt, många människor har redan en relation till
den musiken. På så vis är det kanske enklare att lyssna på denna konsert än de vi gör
annars.
På konserten kommer duon att framföra de andliga sångerna och psalmernas melodier
både i sin ursprungliga form och på nya sätt genom improvisation. Och sen, hoppas Carl
Henrik, blir det kanske turné och skivinspelning med Mormors sånger och därmed ett
fullgjort löfte till mormor.

Kort om Carl-Henrik
Namn: Carl-Henrik Fernandi
Ålder: 42 år
Bor: Västervik och Göteborg
Utbildning: Solistdiplom från Kungliga musikhögskolan och Konservatorium van
Amsterdam
Annat på gång: Debuterar som poet med diktsamlingen En sång till livet i oktober
dikter och musik av bland annat Bach.
Kontakt (för telefonintervju)
Carl-Henrik Fernandi, 073-630 21 77
Markus Wargh, 0920-26 48 42
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Läs mer
Om Carl-Henrik Fernandi: http://www.fernandi.se/
Om Markus Wargh: http://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/wargh

Vänliga hälsningar,
Charlotta Karlsson, kommunikatör i Luleå domkyrkoförsamling
0920-26 48 84
Instagram: @luleadomkyrko
Facebook: www.fb.com/luleadomkyrko
Webb: www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko

