Pressemeddelelse
Gode Minder - titlen på ny cd fra Det Grå Guld - Sydthy.
Det Grå Guld - Sydthy har efterhånden spillet sammen i rigtig
mange år, og det er blevet til dejlig mange spillesteder, lige fra de
mindre plejehjem, over plejecentre, forsamlingshuse til de store
idrætshaller.
Den fælles oplevelse vi har og har haft er, at vi alle steder kun har
set glade mennesker på vor vej, og det er det vi samler på, og giver
os lysten til at fortsætte.
Helt fra begyndelsen har vores motto i Det Grå Guld altid været,
at vi selv skulle have det sjovt sammen, - det måtte være forudsætningen for, at vi kunne leverer det vi gerne ville, til det publikum
vi skulle underholde.
Vi har nu skuet lidt tilbage i den tid vi har eksisteret, og alle har vi
kun lutter ”Gode minder”, og derfor var det heller ikke så svært,
at finde navnet til vores 4. cd udgivelse.
Hvad er der så at lytte til denne gang? Ja igen må vi sige, at det alt sammen er godt for blodomløbet, for det giver stor
lyst til at danse, eller blot sidde og vrikke med hænder og fødder.
Når vi begynder at finde emner til en ny cd, ja så dukker der mange tanker og ønsker frem, og ud fra rigtig mange emner, har vi valgt de her 14 melodier, som vi var sikre på vil falde i Jeres smag.
En af vores harmonikaspillere Niels Jørgen Jepsen har igen doneret 3 melodier og tekster til os, spritnye og aldrig hørt
før, dem glæder vi os til at præsenterer for Jer.
Forsangeren i Det Grå Guld, Leo Bjørnskov, har skrevet nogle nye tekster til allerede kendte melodier, så alt i alt vil der
være noget der er kendt, og noget som I vil lægge øre til nogle gange, og så er også det ”kendt”.
Der er nogle melodier som vi har ”leget” lidt med, så de kommer i ”vores” version, og som vi glæder os til at spille for Jer.
Og som vi spiller og synger her på cd’en, det eneste vi ønsker, er at ”spred` glæde på vor vej”, og det håber og tror vi
sker med denne cd.
”Kærgaard Musik” v/ Ib Kærgaard, har nu for anden gang været producer for Det Grå Guld, denne gang med ”Gode
Minder”.
Det Grå Guld består af:
Harmonika: Bjarne Nielsen, Hardy Olesen, Jens Johannesen, Jens Jørgen Borggaard, Nicolaj Gyrup, Niels Jørgen
Jepsen, Theodor Dige.
Bas: Salmon Fink. Guitar: Hugo Larsen. Trommer: Ib Kærgaard. Sang og harmonika: Leo Bjørnskov.
”Gode minder ” kan købes ved henvendelse til Salmon Fink, tlf. 24247447 eller via hjemmesiden, Thisted Frø, Eriks
Vin & kaffe i Hurup, og Hurup Slagter.
Præsentation af ”Gode minder” sker på Thinghuskroen, til danseaften (Det store julebord) den 14. december. Her kan man så købe gaven der
ikke skal byttes, nemlig Det Grå Guld’s 4 CD Gode Minder. Billetter a kr. 175,00 kan bestilles på tlf. 97941916.
Melodier på Gode Minder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lykken jeg fandt
Øjne der smiler
I en lille fiskehavn
Vi har glædet os
Den tomme stald
Som en drøm
Jeg husker min ungdom

Bjørn Hansen / Bjørn Hansen, Leo Bjørnskov
Niels Jørgen Jepsen
Fini Jaworski / Jan Christer Ericsson
Trad. / Leo Bjørnskov
Carson Robison / Robert Arnold
Rolf Arland / Keld Heick
Peter Lewin / Tony Walther

2:28
3:32
3:49
3:31
2:34
2:55
3:15

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Svingom med lillemor
Veras vinterven
Gode minder
Flyve med dig
Kære John
Mit kære barndomshjem
From a Jack to a King
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Ib Grønbech
Peter Vesth
Niels Jørgen Jepsen
Franz Winkler / Leo Bjørnskov
Owen, Tally, Grimes / Knud Pheiffer
Niels Jørgen Jepsen
Ned Miller

3:35
3:45
3:49
3:21
3:22
3:27
2:50

