Regnens Harpe
Allan Klitgaard synger Halfdan Rasmussen
Allan Klitgaard har gennem mange år været kendt for udsendelser med folkemusik i Danmarks
Radio samt været fødselshjælper på mere end 30 albums, og han har udsendt en hel del med bandet
Paddy Doyles og medvirket som sanger på mange andre albums. Regnens Harpe er sangene fra
Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsens bog af samme navn. Cd’en indeholder 20 sange inspireret
af deres besøg i Galway og Connemara i Irland i 1958. Sangene er i stærkt inspireret af irsk
folkemusik og ar uhyre godt gennemført. Processen med at bearbejde disse sange en sket i et nært
samarbejde mellem guitaristen Rasmus Zeeberg, pianisten Palle Hjort, bassisten Steffan Sørensen
og Allan Klitgaard. Desuden medvirker gæstemusikerne Andy May(fløjte og uillean pipes), Hans
Mydtskov(sax), Rosamelia Avila Andersen(harpe), Klaus Thrane(percussion) og Dick
Gaughan(guitar).
Allan Klitgaard skriver på Cd’en: ”Regnens Harpe er ikke folkemusik, og slet ikke traditionel
musik, men jeg har arbejdet med sangene, som den traditionelle sanger gør: sangen frem for
sangeren. Jeg har ikke ændret ét eneste ord undervejs, rækkefølgen er den samme som i bogen, og
jeg har gjort mit bedste for at ingen skulle føle det nødvendigt at ty til den trykte tekst for at forstå,
hvad der bliver sunget.
Men idéer, tanker og forestillinger var én ting, at konkretisere dem i enogtyve sange noget ganske
andet. Hele den proces kom til at foregå i et nært pingpong-samarbejde med Rasmus Zeeberg og
udviklingen fra idé til musik fortsatte i samarbejdet med Palle Hjorth og Steffan Sørensen fra den
allerførste studiesession. Og da den var forbi, kunne jeg så kun konstatere, at det sgu lød, som jeg
havde forestillet mig – bare bedre!
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