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for børn mellem 5 -10 år

Den største planet i vores solsystem er gasplaneten
Jupiter. Den er enorm, og på dens overflade er et
område - større end hele Jorden - hvor en voldsom
storm har raset i mindst 400 år! På billeder af Jupiter
ligner området et kæmpestort øje.
Hvordan er der mon ude i rummet? Og hvordan er
det egentligt at flyve i månedsvis i en uendelig sort
nat omgivet af milliarder af funklende stjerner? Hvordan
er det at være vægtløs?
JUPITERS ØJE handler om pigen Olga og astronomen
Professor Olsen og deres rejse til Mars. Historien tager
sin begyndelse, da professoren bliver Olgas nye og
meget støjende nabo. Ved en fejl kommer Olga med
på professorens rejse til Mars!
Dette er blot den første af adskillige dramatiske begivenheder i
en koncertfortælling fyldt med sange og musik.
Forestillingen varer ca. 45 min.
Musik, fortælling og sange er skrevet af Paul Banks &
Charlotte Halberg specielt til JUPITERS ØJE.

KIGGER PÅ EN STJERNE (Banks)
Tænk hvis man ku flyve
i en rumraket
helt derude hvor Jorden
er en lille blågrøn plet
langt fra lille Danmark
på planeten Jorden
som kredser rundt om Solen
et sted i Mælkevejen

Engang troede man at Jorden
var flad som en pandekage
og hvis man gik til kanten
så ville man falde af
langt fra lille Danmark
på planeten Jorden
som kredser rundt om Solen
et sted i Mælkevejen

Ude i den mørke himmel
den som aldrig ender
er uendelig mange ting
som ingen mennesker kender
langt fra lille Danmark
på planeten Jorden
som kredser rundt om Solen
et sted i Mælkevejen

Når man ser på nattehimlen
er lyset fra stjerne
millioner af år
om at nå os fra det fjerne
langt fra lille Danmark
på planeten Jorden
som kredser rundt om Solen
et sted i Mælkevejen

Er der mon andre steder
med nogen som dig og mig?
Tænker de det samme?
Går de rundt og undrer sig?
langt fra lille Danmark
på planeten Jorden
som kredser rundt om Solen
et sted i Mælkevejen

I 18 år har PAUL BANKS & CHARLOTTE HALBERG begejstret børn og
deres voksne med deres musikfortællinger. Vi har spillet hundredvis af
koncerter overalt i Danmark på skoler, børnehaver, biblioteker,
musikforeninger, museer – alle steder hvor mennesker kan samles om en
god historie og noget god musik.
JUPITERS ØJE er vores femte musikfortælling. På scenen er vores
varemærke et nærværende og humoristisk samspil med publikum og
virtuost spil på et stort antal instrumenter. Paul fortæller, synger og spiller
på guitarer, mandolin, mandocello og 5-strenget banjo. Charlotte spiller
på tværfløjter, panfløjte, det afrikanske ”tommelfingerklaver” kalimba,
marimbula samt diverse rytmeinstrumenter og akustiske lydeffekter.
De optræder desuden med musikfortællingen REJSEN.
På CD findes REJSEN (Gateway, PBCH001, 2010) og
ØEN (Exlibris, EXLCD10007, 2006)
Se og hør mere på: www.bankshalberg.dk
Paul Banks
28 92 90 28 / paul@paulbanks.dk / www.paulbanks.dk
Charlotte Halberg
20 28 98 25 / ch@charlottehalberg.dk / www.charlottehalberg.dk

PAUL BANKS grundlagde sit ry som sangskriver, sanger og guitarist i
Paul Banks & MusikOrkesteret i 1980’erne (gendannet 2011) og senere i
samarbejde med saxofonisten Steen Vig. Paul Banks har skrevet et stort
antal sange og komponeret til film, tegnefilm og til andre kunstnere. Han
har udgivet 12 Cd’er/Lp’er med egne sange og medvirket på omkring 100
udgivelser og optrådt som sideman med en lang række andre kunstnere.
Han har modtaget adskillige priser, bl.a. to Danish Music Awards og
komponistforeningen DJBFAs hæderspris. Han har desuden skrevet en
børnebog og oversat bøger, noveller, en operalibretto og talrige artikler.
Læs, kig og lyt på www.paulbanks.dk
CHARLOTTE HALBERG (tværfløjte, panfløjte, percussion) har i årenes løb
været medlem af en lang række grupper indenfor jazz, world og folkemusik
samt spillet teatermusik (bl.a. ”Gorillaz” (Damon Albarn) projekt i England.
Hun spiller for tiden i adskillige orkestre med koncertprogrammer for såvel
voksne som for børn. Blandt disse kan nævnes trioen Xong med pianisten
Irene Becker og den vietnamesiske dan tranh virtuos Thuy Thanh, duo med
marimbaspilleren Kaj Stensgaard samt trioen med multimusikeren Bent
Clausen og bassisten Thommy Andersson. Inspirationen hentes fra turnéer
og studierejser til bl.a. Peru, Brasilien, Kina, Vietnam, Indonesien, Ghana,
Australien, USA, Grønland og Cuba.
Se mere på: www.charlottehalberg.dk
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På www.bankshalberg.dk kan du læse mere om vores
instrumenter og koncerter og lytte til musik og sange. Du kan også
”spille” på alle vore 20 forskellige instrumenter.

