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”Sand” – en CD. 
Musik for modne mennesker 
 
Som musiker/komponist gennem mange år er der temaer og stemninger, der ikke vil slippe, og 
igennem den sidste tid har jeg derfor vendt bunken af kompositioner for at kunne lave SAND 
– en CD med instrumentalmusik, der på en gang rammer en nordisk folketone og samtidig 
rummer inspiration og indflydelse fra genrer og strømninger, som igennem de sidste knap 
tredive år har spillet en rolle for mig og min professionelle udvikling.     
Jeg har bestræbt mig på at ramme en tone af ærlighed og autencitet i forhold til, hvad netop 
disse musikstykker betyder for mig selv, og det er mit håb, at det kan høres.  
Det har været en stor glæde for mig at arbejde med numrene, og jeg har en klar 
fornemmelse af, at musikken taler til et voksent publikum, der har ro til at give sig hen til 
numrenes stemninger og flow.  
Det er min oplevelse, at netop denne form for instrumentalmusik er velkommen på markedet, 
både som lyttemusik og som livemusik, og jeg er sikker på at Sand kan blive en del af den 
modne lytters musiksamling. 
 

 
CD’en bliver udgivet ved en åben reception/release – koncert som bliver afholdt lørdag d. 8 
april kl. 15 i Sognegården ved Sct. Jørgens Kirke, Svendborg. Ved koncerten medvirker: 
Jan Schønemann (guitar) Christian Søgaard (Flygel, Harmonika), 
Niels Ryde (bas – årets Fynske musiknavn), Ole Caspersen (slagtøj). 
 
 
Om mig selv: 
Jeg er født i 1958 og har spillet og komponeret siden teen-age årene. I de første mange år indenfor den rytmiske 
musik, men fra midt i 80’erne og frem til slutningen af 90’erne har jeg lagt en stor del af mit professionelle 
arbejde som teaterkomponist- og musiker og komponist af musik til videoproduktioner. Siden 1997 har jeg 
primært arbejdet som musiklærer på Danmarks bedste musikefterskole, Ollerup Efterskole, Sang og Musik, mens 
jeg sideløbende har spillet i diverse bandsammenhænge: bl.a. Zydeco-orkesteret Captain Crawfish, festorkestret 
3xPoul og instrumentalduoen Søgård og Schønemann.   
 
Se evt. også mine websider og lyt til uddrag af musikken på SAND : www.sandpoesi.dk og 
www.schonemann.hotserv.dk 
 
Mange hilsner 
Jan Schønemann , Skovvej 51, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 21 20 11, schonema@get2net.dk  
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