”Tour de Sens”.

En helt unik reise gjennom sansene…

Sansene våre er det verktøy som kroppene våre bruker for å være koblet til og i
kommunikasjon med oss selv og med verden rundt oss. Å sanse er en handling i verden hvor
flere sanser kommuniserer med hverandre (Merleau-Ponty). Lukt, smak, syn, hørsel,
taktilsans, alle disse sansene er aktivert når vi sosialiserer rundt spennende kultur, delikat
mat, nydelige drikker og levende musikk. Derfor er det veldig viktig å lære seg å ”lytte” til
sansene våre for å oppnå best mulig nytelse og ”ta inn” den verden vi lever i.

Konsept:

Vi har utarbeidet en 3 timers lang konferanse/kursopplegg som

inkluderer lyd, bilder, mat, vin (drikke) og levende musikk i en uformell og sosial form.
Vi tar med oss alt vi trenger, d.v.s. maten, drikke, musikkinstrumenter, bærbar PC, projektor
og skjerm, samt stereolydanlegg. Vi opptrer som duo, men kan også ta med hele bandet
(Clonakilty) og irske dansere vid behov.

Bakgrunn:

Vi har lenge jobbet for å finne en måte å binde sammen våre

profesjonelle jobber, interesser og talenter. Vi er nemlig til sammen kokk, sykepleier,
audiopedagog, profesjonelle musikere, artist booker, festivalleder og produsent, som i tillegg
driver en ekte fransk ostebutikk og Crêperie på Grünerløkka i Oslo. Vi har gjennom vår
cateringvirksomhet tilberedt og servert fransk kvalitetsmat til NRK, Schibsted, flere forlag
(bl.a. Kagge forlag), Oslo Kunstforening, L-Flis & Interiør AS, Skedsmokorset Fysikalske
Institutt, flere disputasmiddager, mange private middager m/m… Kombinasjonen av
helsepleietenkning, vår interesse for god mat- og vin, kultur og levende akustisk musikk,
skulle etter hvert drive oss i retning av dette nye og originale spennende konsept.

Musikken:

Vi har spilt tradisjonell irsk musikk fra tenårene av, og sammen i

Norge fra midten av 90‛ tallet. Vi er (og har vært) medlemmer i flere av de fineste
tradisjonelle irske bandene i Skandinavia: Tara, Humdingers, Clonakilty, Cara McGlade
band. Disse bandene har gjennom årene spilt på alle de største festivaler i Norden, bla. i
Falun, Tønder, Copenhagen Irish Festival, Bø i Telemark, flere festivaler i Frankrike og i
Irland m/m… Vi har gjennom årene opptrådt på TV- og i radio, både her i Norge og
internasjonalt, og har spilt inn en rekke CD og videoer.

Serge skriver danselåter i den irske tradisjonen.
Multi-instrumentalist, spiller fiolin, banjo, gitar, irsk bouzouki, mandolin og irske fløyter
(whistles)

Referanser:

I 2005 spilte vi for ”Fritt Ords prisen” til

Nina Witoszek. Der hun skarpt og velformulert har formidlet østeuropeiske erfaringer inn i

norsk debatt og utfordret norske standardoppfatninger.

Se www.fritt-ord.no/no/priser/category/fritt_ords_pris/

Produsert av:
Roots Music Agency International – Birkelundens lille franske
ostebutikk – Audiopedagog Karina McGlade

Kontakt oss: tourdesens@hotmail.com
Karina skriver sanger i den irske tradisjonen,
synger, spiller gitar, whistles og bodhran (irsk håndtrumme)

www.franskostebutikk.no/tourdesens.html

