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Rasmus Lyberth – Den store stemme fra Grønland kommer til Naturama d. 5. december 
2019. 
  
Han fylder spillesteder til bristepunktet og begejstrer både publikum og anmeldere, både når han 
synger sine sange på grønlandsk og når han synger på dansk, som han gør det på det seneste 
album ”Livet skal leves på ny”.  
  
Rasmus besidder en ganske speciel evne til at formidle de dramatiske, storslåede og kontrastfyldte 
fortællinger, der både findes i Grønlands natur og kultur. Med sin selvkomponerede musik og sin 
fængslende stemme synger Rasmus om den grønlandske befolkningens vilkår og hjemlandets 
udvikling, så det trodser alle sprogbarrierer og går lige i hjertet hos publikum. 
  
”I dette efterår har Naturama særlig fokus på klimaet. Blandt andet i projektet ”Sydfyn Skruer Ned” 
(i samarbejde med Fyens Amts Avis, Go2Green og SEF). Klimaforandringerne påvirker ikke mindst 
den grønlandske natur. Og koncerten med Rasmus Lyberth er en fin anledning til at runde 
klimatemaet af for denne gang og vi glæder os meget til at byde ham og vores gæster velkommen” 
siger Mads Dirckinck-Holmfeld, Kommunikationsleder på Naturama. 
  
Den grønlandske sanger, sangskriver og skuespiller har siden 1970’erne været et af landets mest 
populære ansigter. Med sin musik og kunst har han sat fokus på landet mod nord hos et 
internationalt publikum, og hans kunstneriske engagement har sikret Grønland en af de mest 
populære, kunstneriske repræsentanter nogensinde. Rasmus Lyberth har optrådt i hele verdenen 
og har modtaget et hav af priser. Han er en kunstner, og altid en uforglemmelig oplevelse – uanset 
om publikum lytter til ham i Royal Albert Hall i London, eller til en af hans særdeles populære 
julekoncerter, der år efter år fylder Christians Kirke på Christianshavn med et begejstret publikum.  
  
Torsdag d. 5. december gæster Rasmus Lyberth NATURAMA. Lyberth akkompagneres af Kristoffer 
Jul Reenberg på piano. 
Koncerten starter klokken 20.00. Billetter kan købes på billet.dk. Der er få billetter tilbage. 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, Naturama tlf.: 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, Naturama telefon.: 4016 1450 
 


