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За повечето съвременни хора джазът е просто развлекателна музика, а
за някои тя има особена сила и им доставя особена наслада и извисяващи
преживявания. Но малцина – и лаици, и ценители – са запознати добре с
произхода и зараждането на този жанр. Концертът Heaven in a Nightclub
(“Небесата в един нощен клуб”) е уникално 90-минутно представление,
съчетано с историческа информация за духовните корени на джаза,
поднесена от един изявен богослов и културен деец като д-р Уилям
Едгар. По неговите думи: “Нашето разбиране е, че джазът трябва да
служи за развлечение, но неговите корени са скрити в духовния опит на
афро-американците, израснали в условията на робството в САЩ и под
влияние на посланието на Евангелието. Ние превеждаме слушателите
през историята на афро-американската музика, както религиозна, така и
светска, като редуваме разказ и музика. Очертаваме проблема за
духовните корени на музиката и после предлагаме малко изследване на
специфични жанрове като рагтайм, блус, спиричуъл, погребална музика и
др.”
Турнето се провежда за пръв път във Великобритания през 2009 година и
се радва на топъл прием от публиката. Тази година то обхваща няколко
европейски страни, сред които и България. От местните организатори се
очаква да осигурят пиано и подходяща озвучителна техника.
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ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ (България)
Сдружение ХАРТА е независима гражданска
нестопанска организация. То се стреми да да
провокира и води разумен диалог в
съвременното общество за същността и
значението на християнството; да представя
аргументирана християнска позиция по
актуални
теми
и
да
допринася
за
изграждането на християнски ценности и
светоглед сред мислещите и активни
българи.

