
NY SINGLE:  
 

WORD’N GLOBAL 
The Indifferent / Den ligegyldige 
Ny single med Kasper Søeborg & Lars Bo Kujahn. 

Olafssongs OSCD 039
 
Musik med inspiration fra andalusisk flamenco-ild  
over orientalske arabesker til skandinavisk kølighed.  
Det er instrumental musik med både lyrisk meditative  
og energifyldte eksplosive øjeblikke.  
En stil som Søeborg & Kujahn med et glimt i øjet kalder: Scandaluzian Fusion.
 
”The Indifferent” er den første single fra det kommende album ”Word’n Global”.  
Konceptet er instrumental musik komponeret og spillet inspireret af digte fra Rumi  
(Jalāl ad-Dīn Rūmī, 1207-1273) og mere end 1000 år gamle kinesiske digte.  
”The Indifferent” er inspireret af et klassisk kinesisk digt fra T’ang perioden, 618-907, 
og komponeret af Kasper Søeborg.

Kasper Søeborg: Spansk guitar
Lars Bo Kujahn: Qanoon og percussive effekter
Nantha Kumar: Tabla
Optaget i Cyborg Studio, København, af Kasper Søeborg
Produceret af Kasper Søeborg & Lars Bo Kujahn
Executive producer: Finn Olafsson
Cover forsidefoto: Shazia Khan
Cover forside layout: Torsten Olafsson 

Dette er den første af 4 singler! I maj, juni, august og september udgives de digitalt af Olafssongs.  
Albummet ”Word’n Global” er planlagt til at udkomme på vinyl og CD sent i oktober 2020. 

Medvirkende stjernemusikere: 
Nantha Kumar (tabla), Shashank Subramaniyam (fløjte) & Chris Poole (fløjte).

Produceret med støtte fra KODAs Kulturelle Midler.



“Den ligegyldige”

Paa min Elfenbensfløjte spillede jeg den skønneste Melodi, jeg kender,
for dig, men du saá blot frem for dig uden at høre efter.
Jeg skrev et Digt, hvori jeg hyldede din Skønhed,
men du rev det itu og kastede Stumperne ud i Søen,
fordi der - som du sagde - manglede Aakander. 

Jeg vilde have givet dig en vidunderlig Safir,
klar og kold som en Vinternat, men jeg greb mig i det
og beholdt den selv, fordi den mindede mig om dit
Hjerte. 

   Klassisk kinesisk digt fra T’ang perioden, 618-907
   Fra Carl Kjersmeiers bog  
	 	 	 “Perlemorsviften.	Kinesisk	lyrik.”	 
	 	 	 Fischers	Forlag,	1948,	side	44.

Læs, lyt og nyd!

Mere info: 

www.facebook.com/Wordandglobal/ 
https://ethnocloud.com/Lars_Bo_Kujahn___Kasper_Soeborg_Duo/ 
http://www.cyborg.dk http://www.darbuka.dk 
http://www.olafssongs.dk 
https://www.facebook.com/Olafssongs-Olafssongs-Music-Publish-
ers-105097601169110/ 
 


