ERIK HARBO har indspillet 9 plader, mc’er
og cd’er med danske og nordiske sange,
viser og salmer og operaer. Heraf kan
nævnes »Erik Harbo synger Jeppe Aakjær«,
»Kær est du fødeland«, »En lærke
letted«, »Den signede dag« og
»Velkommen igen Guds engle små«.
»Dyrenes Dag« og en cd med Bellman på
dansk, Bellman om kroer , kvinder og Karons båd.
Desuden operaindspilningerne:
Lulu Boris, Siddharta, Ungdom og galskab,
Amalie m.fl.
Anmelderne skrev om koncerter og plader
bl. a.:
Koncert i Bymuseet: »Lige i øjet! Det er
forbavsende mange strenge E.H. har på
sin bue«.
Helsingør Domkirke: »Salmer og guitar
er ikke nogen dårlig konstellation, når det
bliver lagt i hænderne på en sanger som
E.H., der kan den svære kunst at akkompagnere sig selv og, uden det virker søgt,
tekster så tydeligt, at man får fat i hvert
eneste ord«.
Grammofonplader:
”Danske pletskud” (Pol.), »Høj musikalsk
standard« (Week.Av.), »Erik Harbo som
den sanger, der magter at følge i Aksel
Schiötz’ fodspor« (Danish Music).
Om Bellman pladen: »Den nye cd med
Erik Harbo slår hans navn fast som en
fremragende visesanger« (Dagbladet),
»Erik Harbo er stærk som fortolker
(Jyllandsposten), »Harbos Bellmanfortolkninger holder de udvalgte sange frem som
de kuriøse musikalske perler de i virkeligheden er« (KD).

ERIK HARBO kan på baggrund af sin lange karriere som operasanger ved Det Kongelige Teater og som guitarist med danske
viser og sange som speciale (9 lp/mc/cd
udgivelser alene på dette område) krydre
sine foredrag med sang og oplæsning.
Med en litterær uddannelse har han som
formand for Blicher-Selskabet siden 1989
talt og skrevet om Blicher og udgivet bøger og artikler om Blicheremner. Sidste
bog 2008, udgivet på Gyldendal Frøkenen
fra Hald.
Han har holdt talrige foredrag om litteratur
og arrangeret mange seminarer og møderækker i folkeuniversitetsregi.

Foredrag og
musikarrangementer

ERIK HARBO

BENTE HARBO har med sin uddannelse som
lærer og professionel organist arrangeret og
medvirket ved mange koncerter og ledet møder og studiekredse med litterære emner,
sange og salmer. Hun optræder som akkompagnatør for Erik Harbo og færdes hjemmevant i Højskolesangbogen.

Nogle af foredragene kan ledsages af sang/fællessang og musik.
Ved klaveret Bente Harbo
Ring ang. honorar og tider
Erik Harbo Havelodden 64
DK – 4000 Roskilde
Telefon: 46 37 39 20
E-mail: erik.harbo@mail.dk

Foto: koncert i Wien 2010

ERIK HARBO, Operasanger,
formand for Blicher-Selskabet

Jeg kan tilbyde foredrag og
arrangementer om

Eksempel på sommerkoncertprogram:
Hirsholm kirke
Vendsyssel Festival
Lørdag 12. juli 2008 kl. 14.00

Steen Steensen Blicher:

ERIK HARBO, operasanger, sang og guitar

St.St. Blicher i ord
og toner
Blicher og Himmelbjerget
En Landsbydegns
Dagbog
Trækfuglene
Vestlig Profil af
den cimbriske Halvøe
Frøkenen fra Hald

Program:
En yndig og frydefuld sommertid, folkevise
Kær est du Fødeland, Hjemve, St. St. Blicher/ Oluf Ring
Hulde engel, Til Glæden, St. St. Blicher/Knud V.
Thomsen
Jeg lægger mig i læet her, Jeppe Aakjær/Emilius Bangert
Han kommer med sommer, Jeppe Aakjær/T. Aagaard
Jeg er havren, Jeppe Aakjær/Aksel Agerby
Fællessang: Stille hjerte, sol går ned, Aakjær/T. Laub
Underlige aftenlufte, Hjemve, A. Oehlenschläger/Carl
Nielsen
Hvor blev I røde roser, A. Oehlenschläger/Erik Harbo

H.C. Andersen:
Hans sange og viser
og eventyr sunget
og læst. Uddrag af
dagbøger, breve og
Levnedsbogen.

Jeppe Aakjær:
I ord og toner
Hans liv og digtning
Om Rugens sange
Mange sange, også
fællessange.
Erik Harbo har indspillet en LP med
Aakjærs sange og
viser.

Sorrig og glæde, Thomas Kingo/visemelodi
Come again, John Dowland
Amarillis, Giulio Caccini
Tre giorni son che Nina, Pergolesi(?)
Fællessang: Sig månen langsomt hæver, Claudius/J.A.P
Schultz.
Hvad solskin er for det sorte muld, Grundtvig/Erik Harbo
Kommer hid I piger små, Grundtvig/C.E.F. Weyse
Natten er så stille, J.L. Heiberg/C.E.F. Weyse
Morgen i april, Marianne Berg/Erik Harbo
Lette sommerfuglevinger, C.M. Bellman
Fællessalme: Fred hviler over land og by

Carl Michael Bellman
Sange og viser af
Bellman og andre poeter.
Sunget med guitar. Evt.
med foredrag om
Bellman og den svenske
kultur han var en del af.

Carl Nielsen:
Med udgangspunkt i Min fynske
barndom fortælles om hans liv, hans
folkelige sange og hans to operaer

Grundtvigs sange:
Et program med Grundtvigs bedste
folkelige sange med fyldige
kommentarer til digterens liv

B.S. Ingemann:
Liv og værker Med solo- og fællessange

Ludvig Holberg:
Hans komedier belyst ved historiske
optagelser fra Det Kongelige Teater

Hegermann-Lindencrones
Båndsamling:
Foredrag med lydeksempler fra et
enestående arkiv der omfatter 1500
optagelser
fra Det
Kongelige
Teater fra
1948–90.
Erik Harbo
er formanf
Erik
Harbo
ved
koncert i
Skåne
2007

