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Jeg går ad landevejen
der er intet jeg skal nå
Jeg flytter bare fødderne
og de går på må og få
Jeg fløjter nogle toner
som bliver en melodi
og digter ord som får mig
til at smile indeni:

Hvis ting ku snakke
En gammel frakke
Tik tik takke
Hvis ting ku snakke

Jeg fandt en dejlig guitar
på gaden forleden dag
Den så lidt ensom ud
så den tog jeg mig af
Nu går jeg rundt og spiller
for jeg kan li’ dens klang
og jeg er blevet spillemand
for jeg har lavet denne sang:

Hvis ting ku snakke
En gammel frakke
Tik tik takke
Hvis ting ku snakke

Tænk, hvis ting kunne snakke!

For 100 år siden finder den naive vandringsmand Carl en
fin lille guitar blandt en masse skrammel og skrald på en
lille sidegade i Gøteborg. Således begynder den lille guitars
rejse fra Sverige til USA.

Denne spændende og humoristiske fortælling tager
publikum med på en sørejse over Atlanterhavet med fattige
indvandrere, et røveri, en dramatisk togtur og gennem
adskillige forviklinger, inden alle de løse ender til sidst
bliver føjet sammen.

I årene 1868 – 1914 udvandrede 287.000 danskere til USA.
Tallet for hele Europa regnes naturligvis i mange millioner.
REJSEN er inspireret af denne udvandring.

Musikken og sangene er komponeret specielt til
fortællingen af Paul Banks & Charlotte Halberg.

Det er nemt at være mopset
det kan da enhver
og alle kan blive vrede
det er ikke så svært
Men vil man smile indeni
så kan man øve sig
mens man klimprer på sin guitar
og går på landevejen

Hvis ting ku snakke
En gammel frakke
Tik tik takke
Hvis ting ku snakke

Folk siger jeg er tosset
de siger jeg er et fjog
og jeg er da heller ikke
hverken dygtig eller klog
men jeg kan gå i mange timer
uden mindste hvil
mens jeg spiller på min guitar
og synger noget i denne stil:

Hvis ting ku snakke
En gammel frakke
Tik tik takke
Hvis ting ku snakke

CARLS SANG   (Tekst og musik Paul Banks)

PAUL BANKS har været kendt som en stilskabende guitarist og sanger og sangskriver
i over 30 år. Han har udgivet 12 albums med eget materiale og medvirket på mange andre
som sideman. Han har modtaget adskillige priser, bl.a. komponistforeningen DJBFAs
hæderspris, Årets Danske Blues Navn, samt to Danish Music Awards. Han har skrevet en
børnebog, ”It’s a Dog’s Life” (Penguin Young Readers/Minedition), som er oversat til seks
sprog. Hans seneste Cd, GRACE, er lavet i samarbejde med saxofonisten Jakob Dinesen.
Han spiller koncerter for større børn sammen med bluesmusikeren Troels Jensen.

CHARLOTTE HALBERG har spillet på sine fløjter i Charlotte Halberg Trio i 20 år og
desuden været medlem af en lang række orkestre indenfor jazz, world og folkemusik
samt spillet teatermusik. Hun spiller for tiden i adskillige orkestre med koncertprogrammer
for voksne og børn. Blandt disse kan nævnes trioen Xong med pianisten Irene Becker og
den kinesiske guzhengspiller Yu Jun, som har udgivet Cd’en XONG OF A BLUE MOON, en
duo med marimbaspilleren Kaj Stensgaard samt trioen med multi- musikeren Bent Clausen
og bassisten Thommy Andersson.
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I femten år har Paul Banks & Charlotte Halberg begejstret børn og
deres medfølgende voksne med deres musikfortællinger.
De har optrådt hundredvis af gange på skoler, børnehaver, biblioteker
og foreninger – alle steder, hvor børn kan samles om god musikalsk
underholdning. Deres turnéer har bragt dem til alle afkroge af Danmark
samt til Grønland.

På scenen er duoens varemærke en humoristisk og nærværende
kontakt med deres publikum og virtuost spil på et stort antal akustiske
instrumenter. Paul fortæller, synger og spiller på guitarer, banjo,
mandolin og mandocello. Charlotte spiller på tværfløjter, panfløjte,
kalimbaer, samt et imponerende udvalg af rytmeinstrumenter og
lydeffekter.

Paul Banks og Charlotte Halberg optræder også med ØEN.
Begge musikfortællinger fås på Cd:
REJSEN (Gateway, PBCH01)
ØEN (Exlibris, EXLCD 10007)

Paul Banks: 32 97 19 25 / 28 92 90 28
Charlotte Halberg: 39 63 08 25 / 20 28 98 25
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