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Kotte Management och Zebra Art Records presenterar

en kyrkoturne med Eldkvarn
Eldkvarns kyrkoturné har premiär den 20 februari i
Annedalskyrkan kl 19.30. Mässan kommer att spelas
in av SVT. I samband med detta släpps en ny exklusiv mindre upplaga av CD:n Kärlekens törst.
Eldkvarn är ett av Sveriges genom tidernas bästa
live-band. I över trettio år har de turnerat och sammanlagt gett ut 30 st CD skivor. Deras musik och
Pluras poetiska texter har varit stilbildande för
svensk rockmusik.
I samband med Svenska kyrkans riksmöte i Göteborg
i Juni 2000 anordnades en nattvardsmässa i
Annedalskyrkan som byggde på Eldkvarns musik.
Plura ställde sina texter till förfogande och gav nya
ord åt mässan. Annedalskyrkan gav en ny klang åt
Eldkvarns musik och mässans ritual gav texterna en
ny dimension. Bandet spelade sparsmakat och
lågmält med nerv och känsla.
Prästen Mikael Ringlander och musikern Valle Erling
valde ut nio sånger av Eldkvarn som rymmer samma
förtvivlan, törst, längtan och hopp som finns i varje
mässa. ”Något skall falla, för att ett hjärta skalll slå”
sjunger Plura. I det brustna finns också en möjlighet. Det vackra ligger inte sällan gömt bland skärvorna, i det isärslagna. En röst som spricker. Bröd
som bryts och vin som delas. I det brustna ryms
mässans mysterium. Kärlekens törst.
Mässan spelades in av Sveriges radio och gavs ut på
CD i en begränsad upplaga och fick lysande kritik.
Efterfrågan på skivan och upprepade förfrågningar
från kyrkor runt om i landet har gjort att Eldkvarn
som en av Sveriges första etablerade rockband ger
sig ut på en kyrkoturné.

För turnéinformation, pressbilder,
bokningsansvarig:
Kotte Management
www.kottemanagement.com
Stora teatern,Kungsparken 1,
411 36 Göteborg
Fax 031-133810, Tel 031-13 38 00
alla@kottemanagement.com

Följande kyrkor kommer Eldkvarn att spela i:
20
21
22
26
27
28
13
14
20
21
25

februari Göteborg, Annedalskyrkan, Turnepremiär
februari Boxholm
februari Skarpnäck
februari Gävle
februari Matfors, Tuna kyrka
februari Strömsund
februari Sandviken
mars Jönköping
mars Laholm
mars Halmstad
april Hällestad

Till mässan skrevs böner med utgångspunkt från
Pluras texter. Gudtjänstordningen hittar du på
www.kultursamverkan.se/arkiv/gudtjänster.

För beställning av CD Kärlekens törst
– en mässa (160 kr + frakt)
Zebra Art Records
Valle Erling
info@zebra.xnet.se www.zebra.xnet.se
Klintens väg 9, 414 76 Göteborg
Tel 070-812 12 50 Fax 031-12 12 40

”Går det verkligen att förena Eldkvarns sånger med en
så central bekännelseakt som nattvarden? Kärlekens
törst visar tydligt att det går. För i brustenhetn,
i törsten kan vi mötas, om inte alltid en tro så i
en längtan efter tro.”

”När nattvardsutdelningen börjar efter drygt
7 minuter in i låten, samtidigt som Claes von Heijne
får fritt spelrum på sin orgel, nås höjdpunkten i både
Eldkvarns karriär och det här årets svenska
skivutgivning”

Magnus Sundell Trots allt

Jan Gradvall, musikproducent för sen kväll med Luuk

