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Fairytales
Klaus Schønning på eventyrrejse til Kina:
I samarbejde med Danmarks Eksportråd er Klaus Schønning og Fairytales ved
at blive introduceret på det store kinesiske marked. Med Kinas rødder i den
instrumentale musik har Skandinaviens førende kunstner indenfor den
moderne dynamiske instrumentale musik blandt andet allerede deltaget i en
konkurrence om at komponere musik til de Olympiske Lege i 2008 i Beijing.

Fairytales og Klaus Schønning introduceres med
H.C. Andersen i Japan:
Med musikken fra Fairytales blev en større udstilling omkring H.C. Andersen og
HCA produkter åbnet sidst i Juli på Palace Hotel i Tokyo. I løbet af de kommende måneder er der planlagt yderligere arrangementer i Japan, hvor musikken fra
Fairytales vil blive benyttet.

Temaudsendelse i DR om Klaus Schønning:
DR bragte i P4 Rock den 24 Juli en 50 minutters temaudsendelse med Erik
Kramshøj om Klaus Schønning og hans musikalske univers baseret på udgivelsen af CDen Fairytales.

Pressen har skrevet om Fairytales de
seneste måneder:
‘‘Musikken er både rytmisk og melodiøs og i sin helhed gør det et nærmest
overvældende indtryk på lytteren. Nogle gange kan arrangementerne virke en
smule overdrevet bombastiske, men dette indtryk forsvinder hurtigt, så snart
han skifter over til en sartere udtryksform, så det hele alligevel kun kan
betegnes som meget vellykket’’.
Flensborg Avis, Lars Geerdes
‘‘Musikken klinger symfonisk, og resultatet er ni suggererende numre med
stemning af vermod og længsel, der smukt matcher H.C. Andersen eventyr,
rejselyst og ulykkelige kærlighed. Især ‘‘Flying High’’
Tilbud ved
og ‘‘Silhouettes’’ bekræfter til fulde Schønnings
køb af min. 5 stk.
verdenskendte talent’’.
i September -15%
Femina, Vibeke Steinthal

Køb den nu til julehandlen.
Spil den i butikken!
Ring for besøg af Klaus Schønning ved
køb af større partier og kampagner!!

Distribution GDC:
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Vedrørende Fairytales og Klaus Schønning kontakt:
MusicVenture, Lars Wiskum, tlf.: 40 15 10 62, lars@wiskum.com
Klaus Schønning: kschoenning@jubii.dk www.schonning.dk

