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Onsdag d.21.maj kl.20 præsenterer Jan Schønemann sin nye CD med 

engelsksprogede sange:  

Time of My Life 

 ved en reception på spillestedet Harders i Svendborg.  

Sangene er alle komponeret i september 2007 på et ophold i DJBFAs (Danske Jazz- Beat-  and Folk Auteurs) 

refugie i Koroni, Grækenland. 

Fornemmelsen af at være så langt væk hjemmefra åbnede nogle helt nye horisonter for Jan i 

hans sangskrivning. Især internetforbindelsen, der netop blev etableret den første dag, han opholdt sig i 

huset, gav ham lyst til at undersøge den globale forbindelse med andre øjne. Han valgte derfor at bruge tid 

på at surfe og læse tilfældige blogs, at opsøge lyriksider fra hele verden, at søge på ”poetry” og se, hvor det 

bragte ham hen. Tanken om at der bag hver eneste site sad mennesker med liv, som de formidlede til ham 

via nettet, virkede som en fantastisk inspiration, og med udgangspunkt i de fortællinger om tilværelsen, 

som strømmede imod ham, gik han i gang med at lave tekster og musik. 

 De virtuelle møder med fremmede skæbner blev også indgang til en retrospektiv rejse 

gennem hans egen tilværelse, afspejlet i sange som ”Child of Music”, ”City of So Many Greys”, ”Time 

Goes to fast” og refleksionen over tabet af en elsket mor i ”Dementias Demons.” 

På Jans rejse gennem det poetiske internet-vildnis stødte han bl.a. også på en for ham 

fuldstændig ukendt australsk digter fra begyndelsen af sidste århundrede, Zora Bernice May Cross, hvis 

digte om feer, elvere og andre overnaturlige væsner faldt naturligt ind i tilbageblikket på barndommens 

magiske univers. Hun står derfor som tekstforfatter til fire af numrene på hans nye CD. 

 

Der er gratis adgang til koncerten onsdag d. 21 maj kl. 20 på Harders i Svendborg, og de første tredive 

gæster, får en signeret CD forærende. 

Smuglyt til numrene på www.sandpoesi.dk/timeofmylife 
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Baggrund og fakta: 

Jan Schønemann har i mange år været en aktiv del af det sydfynske musikliv ved siden af sit 

mangeårige arbejde som musiklærer på Ollerup Efterskole, Sang og Musik. ( se fuldt CV på 

www.sandpoesi.dk)  

Inden for de sidste år har Jan primært haft fokus på at producere CD´er med egenkomponeret 

instrumentalmusik. I 2005 udgav han CD’en ”Sand” (se www.sandpoesi.dk) og i 2006 udgav han 

CD’en ”Fjeren og Rosen” (se www.de7sanser.dk ), som er produceret og solgt i snart 6500 eks. i 

forbindelse med Josefine Ottesens bog af samme navn.) 

 

Han har imidlertid også længe haft lyst til at producere en CD med vokalmusik, og i år, hvor det 

er ”Sangens År” er det jo oplagt. I forbindelse med en længere orlov fra sit skolearbejde har Jan 

Schønemann derfor komponeret, indspillet og produceret CD´en Time of My Life. 

De 12 sange er indspillet i hans eget studie med Christian Søgaard som sparringspartner og 

medmusiker (harmonika, keyboard, hammondorgel) samt Erik Sørensen (saxofoner), Adam Bjørn 

Schønemann (Trommer), Naja Rebekka Schønemann (Sang), og Peter Brusendorf (Sang) .  

Lisa Freeman, herboende amerikansk tekstforfatter, (bl.a. NHØP, Lisa Nilson, Jørn Emborg, Niels 

lan Doky) har været konsulent på de engelske sangtekster. 
 

CD’en bliver udgivet ved en reception/release – koncert som bliver afholdt onsdag d. 21 maj 
kl.20 i Harders, Svendborg. Ved koncerten medvirker de ovenstående musikere samt Peter 

Bendtsen (bas), Morten Petersen (guitar), Karoline Riber og Pjotr Egholm (sax).  

 

Svendborg musikråd støtter projektet med penge og med  

aktiv promotion via Ugeavisen, Svendborg. 

 

 

 

 

 

 

Denne pressemeddelelse samt digitale pressebilleder kan hentes på 

www.sandpoesi.dk/timeofmylife 

Yderligere oplysninger og kontakt: Jan Schønemann, 62212011/ 40423266 el. 

schonema@gmail.com   

 

HAVE THE TIME OF YOUR LIFE! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


