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Det hev ei rose sprunge
Det hev ei rose sprunge!
Med et stjernelag av musikere har Helene Bøksle skapt en vakker og stemningsfull
juleplate med et inderlig varmt budskap om kjærlighet, fred - og lys i mørket.
På plata får vi høre tre helt nye låter, i tillegg til et utvalg av våre vakreste julesanger, arrangert sakralt
og lyrisk av Sindre Hotvedt. Musikken farges av Helenes alveiske stemme og blir et helt nytt og annerledes
bidrag til juleplatene.
Plata er inspirert av historien om munken som en iskald desemberdag i 1587 fant en rosenknopp i
klosterhagen. En historie som handler om mirakler, at det finnes lys, at det kan blomstre roser selv i dager
med mørke og kulde. Det gode har en sterk kraft og vilje, en vilje og et ønske om å blomstre.

Fengende ny julesang
Plata inneholder en helt ny låt ”Lys til nattsvart jord” - med tekst og melodi av Elin Nygaard fra Kristiansand
og arrangert av Rolf Løvland. En annerledes julesang som garantert vil berøre publikum både musikalsk og
med det inderlige budskapet om lys og håp! Folk vil sette et ekstra hjerte på julekortet etter å ha hørt denne!
Er dette kanskje julens hit?

”Mitt land” - Norsk tekst til Rolf Løvlands populære melodi
Irske Brandon Grahams lyrikk er tolket og gitt norsk drakt av Cecilie Larsen fra Flekkefjord. Resultatet er
fantastisk, og Rolf Løvlands vakre melodi har nå kommet hjem - hjem til jul!

Svensk folkemusikk
Julen for meg er hentet fra den populære svenske folkemusikkgruppa Nordman, og oversatt til norsk av
Cecilie Larsen. Den glade låta har beholdt sitt folkelige preg og energi, men fått et nytt utrykk med
Helenes lyse, myke stemme.

Nyttårssalme
Helene har lenge drømt om å gjøre den engelske nyttårssalmen “Auld long syne” på norsk. I vår tid
trenger vi mer enn noen gang å finne ro til å være takknemlig for det vi har, sende ut håp og gode ønsker
for framtida. Cecilie Larsen har satt ord på Helenes visjon og gitt denne kjære melodien en helt ny tekst
tilpasset vår tid. Stikkord her er de evigaktuelle; tro håp og kjærlighet!

”Fred på jord” - hymne til slutt
Plata avsluttes med en eldgammel bønn om fred - en skatt hentet fra Helenes oldemors noteskap. Med følge
av en enkel fiolin når Helenes rene, klare stemme rett inn i hjertene våre. Dette er så nakent, ekte og vakkert
at man blir helt hensatt og salig.

Magiske musikere
Helene har hentet tilbake sitt stjernelag fra Elverhøy med stryk, perkusjon og piano. Plata har en musikalsk
ro som kan tilskrives at musikerne nå kjenner hverandre godt og har trygghet, respekt og kjærlighet til
kildene, musikken, oppgaven og hverandre. Alle låtene er spilt inn live i sakrale omgivelser i Lommedalen
kirke. Plata preges av ekthet og dybde. Det er tydelig å høre at dette er musikere som trives sammen og
som gir av seg selv. Pianist Sindre Hotvedt har laget alle arrangementene i tillegg til å være produsent. Han
har vist stor følsomhet og evne til å finne fram til det naturlige uttrykket for Helene. Vampgitarist Torbjørn
Økland har lekt seg med gitar, bozoki, trompet og nok en gang vist at han kan trylle. Stein Inge Brækhus har
i tillegg til trommer hatt med seg klokkespill og andre effekter som varsomt, nærmest lydløst og hemmelighetsfullt klinger med.

Kjent kunstner bidrar på cd-cover
Den islandske kunstneren Bjørg Thorallsdottir har lenge hatt sans for Helenes musikk og ble både rørt og
glad da hun ble spurt om å bidra med illustrasjoner. Helene ble ikke mindre glad da hun fikk ja. Torallsdottir
stiller ut bildene i egen juleutstilling i Galleri Bi-Z i Kristiansand.

Innhold
Plata inneholder Mitt hjerte alltid vanker, O kom alle sjeler, Lys til nattsvart jord, Julen for meg, Mitt land, Det
hev ei rose sprunge, Nå vandrer fra hver en verdens krok, O helga natt, Nye år, Deilig er jorden, Fader vår (hymne).

Juleturné
Helene har gjort julekonserter i flere år, og er en populær og svært ønsket artist. I høst og vinter skal hun
spre konsertene over store deler av Sør-Norge, og litt i utlandet, med konserter i New Delhi, Oslo konserthus,
Hamburg, Rotterdam, Kristiansand domkirke, Mariakirken i Bergen, Kirkens bymisjon, Lom stavkirke,
Nesodden kirke, Lommedalen kirke og Hidra kirke. Hun deltar i tillegg på flere eventer,
utstillinger, TV- og radioprogrammer.
Promoansvarlig: Solveig Egeland, tlf: 38 35 02 22 / 41 51 25 18
Management/booking: Gunnar Reed, tlf: 90 62 48 50
Helene har med denne plata et ønske om å bringe lys, hjertefred og ro i en travel juletid.
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