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José Carreras i Musikkens Hus
Verdenstenoren José Carreras gæster Aalborg med sin A Life in Music-Tour. En tour, som
sandsynligvis også markerer stjernens endelige farvel til operascenen.
Endnu en verdenstenor har meldt sin ankomst i Musikkens Hus. José Carreras’ eneste – og
sandsynligvis sidste – koncert på dansk grund bliver i Musikkens Hus den 5. december 2015 på
tenorens egen 69-års fødselsdag.
Samtidig er Aalborg det eneste danske stop på Carreras turné-plan, og publikum kan godt begynde
at glæde sig til en stemningsfyldt julekoncert og et hjertevarmt, rørende farvel til én af vor tids
største operalegender.
- Det er en stor glæde for Musikkens Hus, at vi er blevet specielt udvalgt som det eneste danske
stop på verdensturnéen. Det bliver en utrolig bevægende oplevelse at høre José Carreras folde sit
verdensberømte talent ud i Koncertsalen – måske for sidste gang på dansk grund, siger Lasse Rich
Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus.
Carreras lavede efter otte års pause et bragende comeback i 2014, der bragte ham verden rundt
og tilbage på toppen af den internationale operascene. I den forbindelse kaldte en anmelder
blandt andet hans optræden i operaforestillingen ”El Juez” (Dommeren) for et ”triumferede
comeback til operascenen”.
Arbejderknægt i Albert Hall
José Carreras blev født i et arbejderkvarter i Barcelona som Josep Carreras i Coll, men snart skulle
det vise sig, at den spanske knægts vinger kunne bære ham langt over byens osende skorstene.
Familiens sparsomme midler rakte til sangundervisning, og allerede som 10-årig begyndte Carreras
at optræde professionelt med sin sang. Han fik sin scenedebut som 24-årig i fødebyen, hvorefter
hans karriere tog fart og førte ham til de mest prestigefulde operahuse i verden.
Han blev kendt i den bredere offentlighed som én af De Tre Tenorer, der også bestod af Plácido
Domingo og Luciano Pavarotti.
Carreras har desuden optrådt med mange store kunstnere, der ikke har rødder i den klassiske
verden, eksempelvis Diana Ross, Sarah Brightman og Sissel Kyrkjebø.
Desuden er spanieren med den store stemme kendt for at starte en stor international
leukæmifond, efter han selv blev helbredt fra sygdommen i 1988.
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Koncerten vil indeholde nogle af de mest berømte arier og samtidig være en uforglemmelig
julekoncert
Den spanske tenor er hentet til den nordjyske hovedstad af Musikkens Hus i et samarbejde med
Aalborg Symfoniorkester og Aalborg Kongres & Kultur Center.
José Carreras-koncerten akkompagneres af Aalborg Symfoniorkester.
Carreras har gæstet Aalborg én gang tidligere.
Billetterne går i salg fredag 24. april klokken 11.00 via Musikkens Hus’ hjemmeside og billetkontor.
Billetprisen er på 1.000 – 1.200 kroner.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
• Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og
lrh@musikkenshus.dk
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