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“Hvem ved, hvor jeg kommer fra? Hvem er jeg, eller hvad jeg er?  
Jeg er den vilde kvinde, ældre end Tiden....”  
 

Sådan begynder den keltiske, tidligt-kristne helgeninde Melangells fortælling. 
Hendes navn betyder “honning-engel”, og hun er knyttet til en helligdom i det 
nordlige Wales. Ved koncerten 1.søndag i advent i Svanekegaardens teatersal kan 
man bl.a. høre nyskreven musik til beretningen om hendes vandring i 500-tallet. 
Hvad får en nutidig dansk komponist til at interessere sig for den? 
 

Hanne Tofte Jespersen lærte forfatteren Mike Harris at 
kende i 2007 under et ophold i Wales. “Da han viste mig 
sin gendigtning af Melangells fortælling, tænkte jeg med 
det samme: Den historie vil jeg gerne sætte i musik.  
- Jeg er som komponist optaget af at gøre den usynlige 
verden hørbar. Melangell baner med sin enkle, stærke 
tale en udogmatisk vej til guddommelig forbindelse. På 
den måde taler hun lige ind i hjertekulen af det frisatte 
menneske”, siger komponisten. 
  
 

Hanne Tofte Jespersen leder ensemblet Music for the Mysteries. I det er fem 
klassiske og rytmiske musikere sammen om et bud på nutidig musik, der gør 
urgamle overleveringer levende for nutidens mennesker. Gruppen arbejder på 
tværs af genrer og forholder sig frit til musikalsk arv. 
 
I slutningen af november samles Music for the Mysteries i komponistforeningen 
DJBFA’s refugium Salenegården ved Rø for at arbejde videre med Melangell-
musikken. Gruppens faste besætning sang, violin, kontrabas, klaver og slagtøj er 
her udvidet med 3 korsangere. Ved koncerten 28.11. spiller ensemblet også musik 
fra cd’en “The Seven Natures”, som udkom i 2009. 
 

MEDVIRKENDE 
Agnethe Christensen, sang, kantele - Hanne Tofte Jespersen, klaver, sang, recitation 
Kuno Kjærbye, violin - Ida Bach Jensen, kontrabas - Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj 

Bente Vist, korsopran - Søren Vilhelm Kjær, kortenor - Teit Kanstrup, korbas 
 

KONTAKT 
Music for the Myster ies: Hanne Tofte Jespersen  mobil +45 25797687 

mail: hanne@musicforthemysteries.org   www.musicforthemysteries.org 
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LINKS til info 
om ensemblet: www.musicforthemysteries.org 
om Hanne Tofte Jespersen: www.musicforthemysteries.org/hannetoftejespersen.php 
om musikerne: http://www.musicforthemysteries.org/orkestret.php 

DOWNLOADS: 

billeder:  
www.musicforthemysteries.org/billeder.php 

LYT TIL MUSIC FOR THE MYSTERIES: 
www.musicforthemysteries.org/lyd.php 

arr. ToneArt og Svanekegaarden med støtte fra DJBFA og Dansk Musiker Forbund - Roskilde afd. 
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