Jonas Thyrsted i Haurum Forsamlingshus
Jonas Thyrsted er forsanger og sangskriver i det aarhusianske orkester Drabant,
der spiller dansksproget folkepop. Det ligger dybt i Drabants DNA at være
spillemænd og orkestret sætter en ære i at kunne spille for hvem som helst, hvor
som helst og når som helst - spil eller dø, som Larsen sagde det! Musikken er
folkelig, humoristisk og eftertænksom og sangene trækker tydelige referencer til
danske sangskrivere som Folkeklubben, Jonah Blacksmith, Allan Olsen, Lars Lilholt
og ja - Kim Larsen.
Når Jonas Thyrsted spiller alene læner han sig op af den danske troubadurtradition, hvor det er den gode historie, der er det vigtigste. En tradition der kendes
bedst fra koryfæer som Allan Olsen og Niels Hausgaard. Og ligesom hos
Hausgaard og Olsen er ingen historie for lille eller stor - bare den er god. Derfor
handler sangene også om alt fra store livstemaer, som kærlighed og fortvivlelse, til
små hverdagsbetragtninger og finurligheder fra tilværelsen.
Når Jonas Thyrsted spiller i Haurum Forsamlingshus bliver det en koncert med
egne sange, der fortæller den store historie om gå fra at være ganske ung mand til
at være rigtig voksen - fortalt gennem små historier om alt fra hans farfars
motionsklub, fælleskab, bysladder, drengestreger i en lille østjysk flække, mænd og
kvinder, fodbold og drømmen om nuet, som luksushippie i Aarhus.
Jonas Thyrsted er vokset op i en lille østjysk landsby og derfor spiller han i foråret
og sommeren 2019 en række koncerter i mindre landsbyer, der som han siger
“minder om hjemmebanen” og her går turen altså forbi Haurum.
Koncerten varer omkring 50 minutter og starter kl. 19.30.
Der vil være mulighed for at købe lidt at drikke.
Entré: 50 kr.

Hør Drabant her:
Drabant - “4-4-2”: https://www.youtube.com/watch?v=2vLUMNz4C_k&t
Drabant - “Forår”: https://www.youtube.com/watch?v=RpauKeMW7J0&t=
Læs mere om Drabant her:
www.drabanternekommer.dk
facebook.com/drabantdrabant

