Vellykket releasekoncert med Tine
Mynster
Torsdag 7. maj 2015 kl. 08:29

Samlingsstuen er stedet til intime koncerter. Foto: Emil Andresen
BEMÆRK: Dit abonnement udløber om: 1 dage! - Forny det her
Med en sang om en nat på Tornøes Hotel
satte sangerinden og sangskriveren Tine
Mynster punktum for en rigtig god aften i
Samlingsstuen, hvor pænt mange havde
sagt ja tak til den gratis koncert.
Hjerteland hedder Tine Mynsters nye CD,
der egentlig først bliver officielt udsendt
senere på måneden. Ved koncerten onsdag
aften gav hun en appetitvækker i form af en
håndfuld eller to af små og store indtryk fra
sit liv om sorg og glæde, om mod og mangel
på samme, om tanker og følelser, småbørn,
forelskelse, tøjvask og meget mere.
Som Tine Mynster fortalte det undervejs i
koncerten, så mener hun egentlig ikke, at
der er noget, man ikke kan skrive og synge
sange om. Resultatet er i Hjerteland blevet
en række eftertænksomme sange, uden at
hun forsøger på at formidle bestemte
budskaber, som hendes publikum skal tage

med sig videre.
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Sangene blev formidlet stilsikkert og smukt i Samlingsstuen i Kerteminde, der gav
perfekte rammeer til den intime stemning.
Tine Mynster blev på denne aften akkompagneret af på den ene side sin ven og
producer, Tom K. Lindby, og på den anden side af sønnen Johannes. Begge var på
hver deres måde med til at give kolorit og krydderi til sangene med flot guitarspil og
med en munter betjening af forskellige musikinstrumenter. De to deltog også mellem
numrene i små dialoger med Tine Mynster, som gav lidt indblik i hendes verden og i
baggrunden for Hjerteland.
Koloritten og krydderiet fra Johannes Mynsters og Tom Lindbys side havde stor
betydning for en koncert, hvor den absolutte hovedvægt ellers lå på de stille sange. Lidt
temperament kom der egentlig først frem under ekstranumrene, da Tine Mynster
måske følte sig lidt mere fri og for eksempel kastede sig ud i nummeret om den nat,
hun tabte pusten på Tornøes Hotel - et nummer, der i øvrigt ikke er med på den nye
CD.
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