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WORD’N GLOBAL 
Rumi 
Ny single med Kasper Søeborg & Lars Bo Kujahn. 

Olafssongs OSCD 040
 
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.
 
”Rumi” er den anden 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. 
 
“Rumi” er komponeret af Lars Bo “Khaled” Kujahn.

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 

I maj, juni, august og september udgives 4 singler 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.



“Rumi”

Du skal ikke bryde dig om at gemme disse sange!
Og hvis et af vores instrumenter går i stykker
spiller det ingen rolle.

Vi er kommet hen på den plads 
hvor alting er musik.

Anslaget og fløjtens toner
rejser sig i atmosfæren
og selv om hele verdens harpe
skulle brænde op, ville der stadig være
skjulte instrumenter der spillede.
Hvis lyset flakker og går ud
tag et stykke flint og gør en gnist

Denne syngende kunst er havskum.
De yndefulde bevægelser kommer fra en perle
et sted fra havets bund.

Digte slår op som skumsprøjt.
De stammer fra en langsom og magtfuld rod,
som vi ikke kan se.

Stop ordene nu.
Luk vinduet i dit hjertes indre op
og lad ånden flyve ind og ud.

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/ 
 


