
Vocal Lines første julegave i 25 år 
Det internationalt anerkendte Aarhus-kor udgiver et længe ventet julealbum den 25. 
november i år. Udgivelsen følges op med en koncertturné i Danmark og Tyskland. 

 
De har optrådt side om side med Bobby McFerrin i New York og Aarhus, sunget med The Rolling 
Stones på Roskilde Festivals Orange Scene og givet en TV-transmitteret koncert for foden af 
Cristo Redentor i Rio de Janeiro, der nåede ud til 180 millioner seere. Alt dette bare inden for de 
seneste af Vocal Lines 25 år som frontløber inden for rytmisk kormusik.  

Nu er koret så klar med sit syvende album med titlen ”It’s Coming On Christmas” - deres første 
julealbum nogensinde - omend temaet for albummet faktisk kredser om meget mere end blot den 
kristne højtid.  

”Det nye album handler naturligvis om julen selv, men det handler lige så meget om tiden før og 
efter. Når vi fejrer den kristne jul heroppe i Norden fejrer vi også at mørket letter, at lyset vender 
tilbage, og at kulden er på retræte. Og det er den oplevelse vi musikalsk forsøger at udfolde på 
albummet” forklarer korets dirigent og stifter, Jens Johansen. 

Vocal lines 25 års jubilæum blev markeret i januar med en fuldstændigt udsolgt koncert i Aarhus 
Musikhus’ Symfoniske Sal. Her blev koret suppleret af solister som Julie Maria, Steffen Brandt og 
Mads Langer og et kæmpe kor bestående af 70 nuværende og tidligere Vocal Line sangere. Med 
pladeudgivelsen den 25. november slutter Vocal Line jubilæumsåret af med manér og opfylder 
samtidig et ønske, som mange fans over hele verden har haft i årevis. 

”Vores publikum har i lang tid opfordret os til at lave et julealbum, så vi synes det er passende, at vi 
her på vores 25. år kan give dem mulighed for langt om længe at sætte det på ønskelisten”, tilføjer 
en smilende Jens Johansen. 

Den nye plade fejres med en række julekoncerter i Danmark og Tyskland. 

26.11 Hellig Kors Kirke, København 

07.12 Sct. Pauls Kirke, Aarhus (to koncerter) 

10.12 Paul Gerhardt Kirche, Berlin 

11.12 Miralles Saal, Hamburg 

14.12 Horsens Klosterkirke 

 
www.vocalline.dk 

Spørgsmål rettes til:  
Dirigent Jens Johansen  
Mail: director@vocalline.dk  
Tlf.: +45 86 22 23 14/+45 23 48 84 02  

eller  

PR- ansvarlig Anne Jensen  
Mail: pr@vocalline.dk  
Tlf: +45 2530 1953

http://www.vocalline.dk

