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Månedens ti lbud

Carsten Rosenlund: 
         Only Dreams

CD kun: 109,-
Bestillingsnummer: 1270
Normalpris fra d. 1. jan. 2006: 149,-
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40,-

i denne måned!

Engang imellem hører man et stykke 

musik, som gør, at man må stoppe op, 

sætte sig ned og bare lytte efter. En 

fortryllende musikalsk verden, hvor 

hver eneste tone inviterer til, at man 

bliver siddende og lytter. Hvor man 

indfanges af musikkens skønhed og 

komponistens opfindsomhed. Overra-

skes over de små detaljer i musikken. 

Betages af de smukke billeder, som 

musikken fremkalder for det indre blik. 

Og man ved med sig selv, at man her 

har fundet en CD, som man vil kunne 

lytte til igen og igen og for hver gen-

nemlytning finde nye smukke detaljer 

og oplevelser i musikken.

Det var den oplevelse, som vi havde 

første gang vi hørte Carsten Rosen-

lunds nye album “Only Dreams”. Hvis 

du er blandt de mange tusinder, som 

har glædet sig over Carsten Rosen-

lunds første keltiske CDer “She Moved 

through the Fair” og “Homelands”, 

så kan du roligt glæde dig til dette 

album. Carsten Rosenlund har gjort 

det igen! Og bedre end nogensinde...

K A T E G O R I

   Opløftenede
✓ Afspændende
   Meditativ

Musikken på albummet
1. F´ainne Geal an Lae ... 5:36
2. Day Break Suite ... 12:50
3. Laura’s Lullaby ... 4:09
4. Lament for an Honest Soul ... 5:34
5. Distant Shores ... 7:16
6. Sluabh Geal gCua ... 6:08
7. Legends ... 6:35
8. Sailing to South America ... 6:24
9. The Ocean ... 12:43
Totaltid:   67:40

Instrumenter:
Carsten Rosenlund: irish wishtle, 
low wishtle, guitarer, blokfløjter, 
keyboards, og synthesizer.

Gæstemusikkere:
Lisa Balle Jensen: accordeon
Ditte Gjøde: violin
Anne Marie Mortensen: irsk keltisk 
harpe
Søren Gyllstrøm: guitar
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”Only Dreams” er min tredje CD med musik 
med keltiske rødder. Det er en CD med ude-
lukkende instrumentalmusik, idet udviklingen 
denne gang kom til at gå i retning af større, 
episke numre.

På ”Only Dreams” har jeg selv skrevet en stor 
del af repertoiret, og det hænger sammen 
med, at jeg fra starten af projektet havde lyst 
til at ”male nogle store billeder” - arbejde 
med længere forløb, med de muligheder det 
giver for at blive lidt længere i - og udvikle 
atmosfæren på de enkelte numre.

I den første periode kredsede jeg meget 
omkring havet som tema. Havet har igennem 
århundrederne vækket menneskers drømme 
om et nyt liv, nye erfaringer og ny indsigt. I 
den kontekst syntes jeg at det kunne være 
spændende at se, om man kunne fange et 
glimt af de stemninger og drømme i musik. 
Det er baggrunden for numrene ”The Ocean”, 
”Distant Shores” og ”Legends”.

Min svigerfar er et af de mennesker, der tidligt 
blev fanget af havets tiltrækningskraft. Efter 
en masse sejlads i lokale farvande og et par 
længere togter, opstod ideen om at gøre alvor 
af drømmen om at krydse atlanterhavet. Det 
førte til, at han, som del af en 3 personers 
besætning, i 1992 sejlede over Atlanterhavet 
fra Gambia i Afrika til Salvador Bahia i Syd-
amerika.

Da han fyldte 80 sidste år, syntes jeg, at det 
ville være passende at mindes begivenheden, 
især da den blev den første af flere store sej-
ladser, og derfor skrev jeg ”Sailing to South 
America”. 

Efter at have hørt melodien første gang, 
fortalte min svigerfar at ”det stille stykke” 
mindede ham om en del af turen, hvor en 
flok delfiner fulgte båden over en længere 

strækning. Ved Fønix’s hjælp fik jeg fremtryl-
let lyden af delfiner til netop dette stykke af 
musikken, som på den måde blev helt færdigt!

”Day Break Suite” opstod oprindeligt som en 
kombination af to melodier ”Bonnie Port-
more” (traditionel melodi fra Irland) og ”Only 
Dreams” (Skrevet af undertegnede baseret på 
den smukke irske air ”Do You Remember That 
Night”). Undervejs opstod ideen med et for-
spil, et mellemtema og en afslutnings del, og 
efterhånden blev det til et helt scenarie.

Et nyt element på denne CD er en melodi 
(Lament for an Honest Soul) fra Bretagne, som 
også er et område stærkt præget af den kelti-
ske kulturarv.

I den sidste del af CDens tilblivelsesperiode 
blev min nieces datter Laura døbt. I den 
anledning skrev jeg ”Laura’s Lullaby” som en 
dåbsgave til hende (de mener, at den virker!).

De 2 traditionelle irske melodier ”Fáinne 
Geal an Lae” og ”Sliabh Geal gCua” rummer 
begge den  karakteristiske blanding af vemod, 
skønhed og styrke, som er så typisk for kel-
tisk musik, og de faldt perfekt ind i resten af 
repertoiret og ideen på ”Only Dreams”.

Så efterhånden kom denne CD til at handle 
mest om drømme i bred forstand – drømme 
som man hviler i, emigrantens drøm om sin 
hjemegn, mennesker man har mistet, drømme 
om det man gerne vil realisere, drømme der 
bliver opfyldt, drømme som man ikke rigtig 
kan sætte ord på...

Nye gæstemusikere på ”Only Dreams” er 
harpespilleren Anne Marie Mortensen (som 
er elev af Helen Davies) og guitaristen Søren 
Gyllstrøm, som med deres personligheder har 

tilført nye elementer til denne skive. Derud-
over er Lisa Balle Jensen på akkordion og Ditte 
Gjøde på violin stadig i høj grad til stede, som 
de har været det på tidligere CDer!

Sammenlignet med mine to tidligere keltiske 
CDer ”She Moved Through the Fair” og ”Home-
lands” er dele af musikken på ”Only Dreams”  
lidt mere ”episk” - den er keltisk musik i en 
bredere forstand end den rent traditionelle, 
sådan som man også har hørt det i underlæg-
ningmusikken til adskillige film i de senere år. 

Det er dog stadig melodierne, der er basis 
for det hele - melodier som bygger på tradi-
tionen i irsk og skotsk musik.

I overensstemmelse med denne udvikling 
har jeg, som et nyt element, også arbejdet 
en del med forskellige kor elementer, som 
jeg synes, understreger stemningen på ”Only 
Dreams” perfekt.

Selvfølgelig er der meget på ”Only Dreams”, 
som bygger videre på de to tidligere keltiske 
CDer, og det har været spændende at finde og 
udvikle de nye elementer på denne CD i sam-
spil med traditionen fra de tidligere.

Mange hilsener
Carsten Rosenlund

Homelands

Andre keltiske CDer af Carsten Rosenlund:

She Moved Through the Fair

Homelands

cd: 149,-
Best.nr: 1246

cd: 149,-
Best.nr: 1209
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F ø n i x  M u s i k  -  S P A  &  W E L L N E S S

Giv dig selv en
stress-fri oplevelse!

Afslappende musik med naturlyde
Indre harmoni og velvære

                Tilbud

                    kun 59,- 
Normalpris efter 

nytår: 149,-

NYHED!

Årets bedste tilbud fra Fønix Musik

▲

CD: 59,-
Best.nr: 1266

Spar 
90 kr. 
pr. CD

Køb 10 CD’er og 
få 1 gratis!

Terapeutiske fordele
De smukke melodier er den ideele baggrund 
for massage, healing, zoneterapi, dybdeaf slap-
ning, mentaltræning, etc. 

Videnskabelige undersøgelser viser, at afslap-
pende musik som på “Spa & Wellness” har en 
smertelindrende effekt hos tandlægen og på 
hospitalet. Men først og fremmest er musikken 
bare dejlig at lytte til. En positiv oplevelse i en 
travl hverdag.

En stress-fri oase
“Spa & Wellness” indeholder noget af den 
smukkeste afslapningsmusik med natur lyd ind 
mellem musikken. Det er den perfekte kombi-
nation til en stress-fri zone i din dagligdag. En 
positiv lydkulisse til kulina  r iske frembringelser 
i køkkenet, som bag grunds musik for en god 
middag i gode venners selskab, som bag-
grundsmusik til læsning af en god bog, til at 
falde i søvn til om aftenen, etc etc.

Den perfekte gaveide
“Spa & Wellness” er den perfekte gave idé. 
Mandelgave, personalegave, firmagave til 
medarbejdere og forretningsforbindelser, 
værtindegave, julegave, etc. 

Årets bedste tilbud
Du sparer 90,- per CD. Fra og med 1. januar 
2006 koster CDen 149,-, men du kan købe den 
nu for kun 59,- Køb 10 CDer og få en ekstra 
helt gratis. Det er den perfekte gave til en god 
ven, som trænger til at geare lidt ned i dag-
ligdagen.

76

SPA & WELLNESS
“Spa & Wellness” er musikken til dit eget private kur-ophold. 
Musikken, som du vil spille, når du rigtig har behov for at for-
kæle dig selv og oplade dine batterier. “Spa & Wellness” er ren 
musikalsk forkælelse. Sambodhi Prem, Jan Skovgaard Petersen og 
Carsten Rosenlund er de tre Fønix Musik stjerne-musikere, 
der har leveret musikken til “Spa & Wellness”.



8 998

Rolf Bekker/Metatone: HIMALAYA MYSTIK
Metatone er et studie i Aalborg, hvor der bl.a. 
produceres meditationsmusik, som bygger på 
en solid erfaring fra mange år med musik og 
meditation.

Når Metatone komponerer meditationsmu-
sik lægges stor vægt på, at de kosmiske love 
danner grundmodellen. Musikkens struktur er 
enkel og bygger på sfærernes harmoni og på 
de enkelte planeters toner sammenholdt med 
kroppens psykiske centre, hvor de psykiske 
energier og funktioner forbindes omkring sin 
egen tone i et intimt forhold til de kosmiske 
kræfter.

Musikalsk bygger musikken på den gyldne 
fordeling ligesom vi kender det fra “det gyldne 
snit” i arkitekturen og kunsten. Når musikkens 
rytme overholder naturens egen rytme opstår 
harmonien og ved at overholde de kosmiske 
love forstærkes oplevelsen af musikken mang-
foldig.

Oplev “ånden” fra Himalaya 

cd: 149,-
Best.nr: 9995

Del 1 – Mødet med Himalaya 
(7:54)
Musikken stimulerer de indre sanser 
og fremkalder mentale billeder og 
stemninger fra et sandt paradis i 
Himalaya med oplevelser fra en 
uberørt natur med et farveorgie i de 
mest vidunderlige mønstre.
       

Del 2 – Naturen vågner og emmer 
af mystik (5:52)
Musikken leder til et panorama 
af stemninger fra de forskellige 
religioners lyde, hvorfra vinden sender 
bønner ud over de grønne dale.

Del 3 – Morgenstemning fra øst 
(5:47)
Musikken fremkalder en stemning i 
vort indre, hvori vi oplever naturens 
vidunderlige stilhed i overgangen fra 
nat til dag. 

Del 4 – I østen stiger solen op (5:36)
Musikken vækker følelsen fra solopgang 
i vor underbevidsthed og inspirerer 
fantasien, der hjælper med at skabe et 
univers, hvori vi oplever naturen vågner.

Del 5 – Verdens tag åbenbares i 
lyset (5:08)
Musikken fremtryller sindsbilleder med 
en fantastisk naturoplevelse inspireret 
af Himalayas kæmpemæssige bjerge af 
granit, is og sne.

Del 6 – Fordybelse (5:39)
Musikken skaber en indre ro og åbner 
for vort indre og baner vejen for 
dybdemeditation, der leder til et univers 
hvor vi oplever kosmisk kommunikation.

Del 7 – Himalaya mystik (6:13)
Musikken opbygger en fantastisk 
oplevelse, der medfører en stærk 
klarhed, skarphed og nærvær som 
bringer os til en inderlig dyb indre 
mystisk oplevelse. 

Himalaya-booklet.indd 5/12/2005, 1:31 PM1

“Inspireret af oplevelser i Himalaya er 
disse toner hentet for at lede os til en 
oplevelse af, hvordan naturen lever og 
ånder i de smukke bjerge i Himalaya. 
Når vi optager de dybdegående medi-
tative toner i os åbner himlens port sig 
og vi bliver forbundet med vort indre 
væsen. Dermed oplever vi vores indre 
kraftcentre og skaber fordybelse, der 
medfører en stærk meditativ klarhed, 
skarphed og nærvær i vort indre. I dette 
univers opleves ånden fra Himalaya og 
hele dens atmosfære, som opsluger os i 
en væren. Således oplever vi stemninger 
med alle dens klangfarver og mærker 
hvordan vi skælver en stund, når natu-
ren åbenbarer sine hemmeligheder for 
os og afslører vores samhørighed med 
naturens egen rytme.”

Torben Thøgers nye CD 
giver ro, kraft og glæde 

cd: 149,-
Best.nr: 10104

Torben Thøger: HARMONY
“Harmony” af Torben Thøger byder på en 
følsom, kraftfuld og opløftende rejse ind i 
en verden, som er rig på fantasi og skønhed. 
CD’ens fem musikstykker giver dig styrke, og 
du får mulighed for at lære dig selv bedre at 
kende. Torben Thøger har fundet balance-
punktet, hvor klassisk musik, verdensmusik 
og healende musik mødes. At musik har tera-
peutisk virkning, har man vidst og anerkendt 
i årtusinder. Musikken på denne CD har bl.a. 
det formål at skabe en afslappende og lige-
vægtig tilstand, som vil styrke din evne til at 
undgå overdreven stress og genetablere en 
naturlig strøm af kreativ energi. 

Torbens egen rejse 
og inspiration i livet 
afspejles i musikken, 
og vejen som ses på 
CD’ens forsidefoto 
fører da også gennem 
et smukt, harmonisk 
dansk landskab og 
ind i et dynamisk 
og storslået spansk 

bjergområde. Det danske landskab er fra Torup 
på Samsø hvor han bor og har sit studie.

Det med at understøtte følelser er noget 
Torben er vant til, for han har gennem årene 
leveret masser af musik til TV, film og teater. 
Som alsidig komponist er det alene hos DR TV 
blevet til så forskellige opgaver som under-
lægningsmusik til ”DR-Derude” og kendings-
melodien til ”Det’ ren kagemand”.

- De samplede instrumenter som jeg oftest 
anvender, er akustiske instrumenter, fortæller 
Torben. - Og nu om dage er det virkelig svært 
at høre forskel på om det er spillet på det 

oprindelige fysiske instrument eller virtuelt 
afspillet via et keyboard, fordi teknikken i dag 
gør det muligt at spille med indføling. Det er 
mig der bestemmer hvor f.eks. vibratoet skal 
ligge, præcist som hvis jeg spillede på det ori-
ginale instrument. 

Torben Thøger arbejder da også med andre 
musikere og originale instrumenter.  

- Her i efteråret er jeg i Spanien bl.a. for 
at promote ”Harmony” og for sammen med 
spanske musikere at indspille nogle af num-
rene til en ny CD som udgives til foråret 2006. 
Mens jeg er dernede får jeg også uropført et 
orkesterværk med spirituel musik som jeg har 
komponeret til Alicante Symfoniorkester, og 
så er jeg blevet hyret til at skrive musik til en 
musical som bliver opført næste år på Benid-
orm Palace i Valencia regionen i Spanien, så 
det går rigtig godt, slutter Torben Thøger.

Meditation
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Lad din nye kalender for 2006 
       give dig ro og indsigt

- istedet for unødig stress og jag!

Pris per kalender:

30 x 30 cm 98,-

Smuk vægkalender i lp-størrelse, 
30x30 cm - 12 fantastiske fotos

 - 1 for hver måned. Internationale helligdage 
(inklusiv de danske) er markerede.

Little Angels 
Best. nr: 8834

Buddha´s Footprints
Best. nr: 8802

Dalai Lama Quotation
Best. nr: 8807

10 11

Pris Slimline kalender:

13 x 50 cm     59,-

Slimline kalender
Praktisk og smal - fylder meget lidt, og giver et godt overblik over hver måned. 
En måned på hver side, og en linie for hver dag med god plads til at skrive 
dagens gøremål ind på - plus et smukt og inspirerende foto for hver måned.

Buddhas Footsteps
Best. nr: 10052

Feng Shui
Best. nr: 10051

Little Angels
Best. nr: 10065

Hokusai
Best. nr: 10068

Nyhed!

Playful Dolphins
Best. nr: 8811

Feng Shui
Best. nr: 10050

Native People
Best. nr: 8821

Meditation Here & Now
Best. nr: 8814

Tibet
Best. nr: 8810

Walkers of the Wind
Best. nr: 8822

Buddha in Art
Best. nr: 9984

Kama Sutra
Best. nr: 8818

Lotus Wisdom
Best. nr: 9352

At planlægge sin tid giver ro og overblik, og hvis du derudover planlægger din tid i 
en smuk kalender fuld af tankevækkende motiver, så hjælper det dig til en følelse af 
ro og inspiration - istedet for stress og jag.

En smuk
      gaveide!
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Store og små agendaer
Ca 120 sider med ekstra sider til adresser og telefonnumre. 

Indeholder inspirerende farvefotos og visdomscitater. Hver kalender 

er fremstillet af miljøvenligt papir og forsynet med et slidstærkt omslag.

Feng Shui
Stor - Best. nr: 9993
Lille - Best. nr: 9994

Tibet
Stor - Best. nr: 9327
Lille - Best. nr: 9339

Little Angels
Stor - Best. nr: 9333
Lille - Best. nr: 9345

Traces of buddha
Stor - Best. nr: 9324
Lille - Best. nr: 9336

En smuk   
gaveide!

Pris pr. lille agenda:

9 x 13 cm      59,-

Pris pr. stor agenda:

17 x 21 cm     98,-

1312

Postkortkalendere
Når måneden er forbi kan det smukke motiv for 

måneden tages ud og anvendes som postkort. Du får 

altså 12 postkort for ca 5,- pr stk - plus en kalender 

oven i købet! Kalenderne måler 15 x 21 cm. Nyhed for 

2006 er at kalenderne er forsynet med en fod på bag-

siden, så den både kan hænge på væggen og stilles 

på et bord eller en hylde.

Little Angels
Best. nr: 8840

Playful Dolphins
Best. nr: 8836

Feng Shui
Best. nr: 9990

Mandala
Best. nr: 8825

Tibet
Best. nr: 8827

Nyhed: 
Fod på bagsiden

Pris pr postkortkalender:

  15 x 21 cm       59,-

Zen in the Art of Nature
Stor - Best. nr: 9326
Lille - Best. nr: 9338

Dolphins
Stor - Best. nr: 9329
Lille - Best. nr: 9341

Nyhed: 
Fod på bagsiden
Nyhed: 
Fod på bagsiden
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Gandalf: BARAKAYA
Ordet “Barakaya” har fælles rødder i hebræ-
isk og arabisk så vel som nogle østafrikanske 
dialekter. Det betyder velsignelse, lykke eller 
gave. Musikken på dette album er en dyna-
misk eventyr-fortælling - på en gang opløf-
tende og energifyldt musik, samtidig med at 
det taler til den indre verden.
KATEGORI: OPLØFTENDE

Mahatma Das: ECSTASY
Nyhed fra italienske Mahatma Das. Inciterende 
og danseglade melodier med stærke rytmer. 
En rigtig danseplade. Meget moderne og flot 
indspillet. Og teksterne er rigtig gamle: F.eks. 
“Om Mani Padme Hum” og “Hare Krishna”. 
Dette er ren ekstase med stor spirituel dybde 
og øjeblikke indimellem til fordybelse.
KATEGORI: OPLØFTENDE

Ray Lynch: NOTHING ABOVE MY SHOULDERS 
BUT THE EVENING
Den lidt drilske titel “Nothing above my 
shoulders but the evening” - “Ingenting over 
mine skuldre andet end aftenen” forklarer 
Ray Lynch som den uforklarlige frihed af at 
være tanketom og totalt til stede i nu’et. At 
være tilstede uden centrering i hovedet. Hvad 
er tilbage, når der ikke er tanker? Kun krop-
pen, følelser, væren og nydelse. Ikke længere 
opslugt at tankernes tummerum. Man kigger 
op og opdager - aftenen! Få musikere kan 
som Ray Lynch formidle tilstande af ekstase 
og glæde over tilværelsens små mirakler. En 
slags musikalsk svar på Piet Hein eller Benny 
Andersen.
KATEGORI: OPLØFTENDE/AFSLAPPENDE

Livsglæde og 
     lykkelige stunder

cd: 149,-
Best.nr: 10112

cd: 149,-
Best.nr: 4077

cd: 149,-
Best.nr: 10023

NYHED

cd: 149,-
Best.nr: 2655

cd: 149,-
Best.nr: 10012

cd: 149,-
Best.nr: 10029

149,-
Best.nr: 2655

149,-

cd: 149,-
Best.nr: 2655

cd: 149,-
Best.nr: 10029NYHED

Aeoliah: REALMS OF GRACE
AN ANGELIC EXPERIENCE
En undelig fred sænker sig over en, når man 
lytter til Aeoliahs musik på denne CD. Det er 
som om musikken strømmer ud fra den store 
stilhed, og det kunne godt passe, når Aeoliah 
siger, at musikken er inspireret af engle. De 
to numre på CDen “Angels Of The Presence” 
og “Angels Of Victory” varer hver især godt en 
halv time, så der er god tid til at fordybe sig i 
musikken. En ren lise for sjælen.
KATEGORI: MEDITATIV

▲

NYHED

▲

▲

NYHED
Enam: SECRET WORLDS
Smukke elver-agtige melodier. Musikken på 
denne CD er meget visuel. Man får uvilkårlig 
eventyr-agtige billeder for den indre biograf-
skærm. Vi tror, at Tolkiens elvere godt kunne 
have lavet musik i denne stil. Og alligevel er 
der elementer, der er mere af denne verden 
end elvernes tidløse univers. Nogle af num-
rene er så tæt man kommer på Enya, uden at 
det er Enya. På en positiv måde.
KATEGORI: AFSLAPPENDE/OPLØFTENDE

Clifford White: ASCENSION
Eventyragtige stemninger med næsten paradi-
sisk smukke melodier. Dette er Clifford Whites 
debut-plade, som allerede ved udgivelsen 
blev kendt for sine healende og beroligende 
kvaliteter. Pladen har i nogle år ikke været til 
at skaffe, men nu kan den igen købes. Du kan 
glæde dig til en smuk musikalsk oplevelse.
KATEGORI: AFSLAPPENDE

▲

▲

▲
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F Ø N I X  M U S I K

Chevetogne: PENTECOTE
Chevetogne-klosteret i Belgien blev grundlagt i 
1925 af Dom Lambert Beauduin. Benediktiner- 
munkene i klostret ser det som deres kald at 
arbejde for kirkens enhed og især at arbejde for 
et bedre kendskab i vesten til den russisk-byzan-
tinsk-ortodokse kirke. Sankt Benedikt, som levede 
fra år 480-547, underviste i sandhed og hjertets 
visdom, og han udviklede en model for kristent 
liv for mænd og kvinder af hans tid. At søge Gud 
og at ære alle mennesker. Munkene i Chevetogne 
klostret har udgivet en stribe CDer med russisk 
ortodoks kirkesang med dybe munkestemmer og 
uendelig smuk kirkesang fra hjertet.
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