I desember gjennomfører Kristin med band
juleturnéen «Vinterrosen» i Norge for andre år
på rad. Repertoaret er julesanger, oversatte
engelske carols, religiøse folketoner og
nyskrevne julesanger av Kristin.
«Ei flott reise frå den mørke stallen til lysande himlar. Frå
skumle lussar til lysande englar. Og ikke minst eit vakkert
møte med han som er vår Vinterrose.»
Med a capella folketoner til kjente julesanger i ny drakt.
Fra drivende spilleglede på strengeinstrumenter, flygel, og
korsanger til krystallklare og neddempede arrangement,
skreller denne konserten ned til selve kjernen i julens
mysterium.

Kristin stever, synger og spiller piano, og med seg har hun
fantastiske musikere: Erlend Viken - hardingfele/fele, Espen
Tappel - gitarer/lapsteel, Andreas Haga - kontrabass, og
Rak Marie Hatløy Sætre - sang. Kor: Norwegian Gospel
Voices.
Lydbildet går fra nedstrippet og undrende til drivende up tempo med samspill på strengeinstrumenter, flygel og
korsang. Jon Anders Aagard: lyd/lys.
Alle i publikum får utdelt fakler, og inviteres med til å
synge juletiden inn. Målet for konserten er å gi publikum en
sjanse til å stoppe opp, senke pulsen, lytte til kjente og
kjære julesanger og samtidig reflektere over våre verdier og
hva som julens budskap handler om. Og å løfte blikket litt
ut fra seg selv.

Om «Vinterrosen»
Platen «Vinterrosen» er spilt inn i Vestre Aker kirke i
Oslo, hele platen ble spilt inn på en uke som et
dogmeprosjekt, der alt er så å live spilt inn. I løpet av en
uke skjedde alt, musikere, sanger, kor - alt var gjort i
løpet av en intens og inspirerende uke.
Albumet består av 12 kjente og mindre kjente salmer,
folketoner og egenkomponerte sanger laget av Kristin
Minde. Tittelkuttet "Vinterrosen" er en nyskrevet sang av
Kristin.
Flere av sangene er religiøse folketoner fra Kristins
barndomssted i Nordhordland utenfor Bergen. En av
albumets mest særpregne låter, er den ny-oversatte
sangen "Den lille trommeslageren", som synges sammen
med Bislett guttekor. Kristin har også oversatt flere
sanger til norsk som "Engler fra høye himler" ("Angels

from the realms"), "Den første jul" ("The first Noel") og
"Vuggevise fra Betlehem" ("Coventry Carol»).
Foruten at Kristin synger og spiller piano, har hun med
seg fantastiske musikere på turnéen: Espen Tappel gitarer, Andreas Haga - kontrabass, Erlend Viken hardingfele. De har også med seg lokale kor, eller
grupper fra lokale kor på flere av konsertene.
Lydbildet går fra nedstrippet og undrende til drivende
up - tempo med samspill på strengeinstrumenter, flygel
og korsang. Uttrykket er en kombininasjon av det sakrale
og vare, med engasjerende vokal og melodiøs
instrumentering. Musikken som spilles er salmer,
folketoner og carols – tilpasset et moderne uttrykk og
lydbilde.
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På en mørk og øde jord
en enslig rose står.
Trass i tørke, flom og sno kronblader som blod
Naturlovstridig fremtidshåp
Stilken skyter opp

«I mine saler skal du bo
og glitre - snø og blod
Selv om våren komme må
Det er vi som er her nå
Et øyeblikk er frosset fast
hvor tiden har ei plass»

Rosen kan ei tiden spå,
Og heller ei forstå
når høsten kommer og solen blør
Og roser må da dø
Og rolig under jordens bår,
Vente på ny vår

Snøkrystaller danser opp
For rosen og dens prakt
Naturlovstridig fremtidshåp
Mens alt kles i hvit drakt.

Et stille drag, det blir kaldere,
Kong vinter maler i hvitt
Han bøyer seg sakte ned
og plukker rosen stilt

Når verden er i nattens vold
og mørket har kontroll
Er rosens håp ei fjernere
fler er håps bærere
Midt på natten - stjernefall
som snart vil vokse i en stall,
Jordens himmelhall.

Omtale av konsertene i
2019:
«En konsert som hadde et mye dypere sikte enn å sette
folk i julestemning. Det ble i alle fall til velsignelse for
meg og jeg gikk rikere hjem den kvelden. Dette vil vi ha
mer av.
- Preben Colstrup, Asker

«Ei flott reise frå den mørke stallen til lysande himlar.
Frå skumle lussar til lysande englar. Og ikke minst gitt
oss eit vakkert møte med han som er vår Vinterrose.»
- Knut Fr. Sørheim, Knarvik

«Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger og
ros for Kristins julekonsert; the best ever!!»
- Eilif Bergan, Klosterøen og Scheensvassdragets
Spadser og Mandssangforening, Skien

