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Søndag den 15. januar åbner 
Sthens Kirke dørene for en 
støttekoncert for Aleppo

HELSINGØR: - I første ræk-
ke er det en konkret hånds-
rækning til de nødlidende i 
Aleppo. Samtidig får vi de-
monstreret at vi kan gøre en 
forskel.

Sådan forklarer Kenneth 
Lauritzen hensigten med 
den støttekoncert han har 
arrangeret. Under navnet 
»Hjælp Aleppo« kan man i 
løbet af den to timer lange 
koncert blandt andet ople-
ve Søren Launbjerg, Gasbox, 
Buzor Nenic og Anemone-
mand spille i Sthens Kirke 
for den gode sag. 

Ubeskåret til nødhjælp
Sthens Kirke lægger rum til 
og musikere og andre frivil-
lige arbejder frivilligt. Det 
betyder at entréindtægterne 
går ubekåret til Dansk Rø-
de Kors til støtte for Aleppos 
nødlidende. I bedste fald, 
hvis alle billetter bliver solgt, 
betyder det, at der kan sen-
des 70.000 kr. af sted.

Kenneth Lauritzen, der 
bor i Helsingør er tidligere 
leder af kirkekoret De Leven-
de Sthene. Han arbejder som 
lærer på Musikskolen i Grib-
skov. Kenneth Lauritzen har 
dog bevaret tilknytning til 

Sthens Kirke, der derfor var 
et oplagt sted at spørge, da 
støttekoncerten skulle hol-
des.

To syriske studerende
Kenneth Lauritzen er selv 
musiklærer for to unge sy-
rere. Den 12-årige dreng og 
hans 14-årige søster er me-
get talentfulde, men deltager 
ikke i koncerten, selv om det 
kan kan være, at de indirekte 
har givet Kennet Luritzen in-
spiration til støttekoncerten. 

Ideen om at hjælpe ofre-
ne for krigshandlingerne i 
Aleppo har simret hos Ken-
neth Lauritzen i et stykke tid:

- Vi har alle oplevet, i et 
eller andet omfang, at det er 
stort set umuligt ikke at væ-
re påvirket af billederne fra 
Aleppo, siger Kenneth Lau-
ritzen, der har oplevet stor 
velvilje hos de musikere han 
har konktaktet.

Det er gået meget hurtigt 
med at arrangere støttekon-
certen:

- For 11 dage siden kon-
taktede jeg Røde Kors og 
spurgte om de synes det vil-
le være en god idé, fortæller 
Kenneth.

Det gjorde organisatio-
nen og siden har Kenneth 
Lauritzen haft travlt med at 
arrangere. Torsdag var han 
nået til printningen af pla-
kater.

Ny version af »One«
Musikprogrammet er ved 
at være på plads. Det bliver 
Anemonemand, der indle-
der koncerten, der rundes af 
af Gasbox. Til allersidst syn-
ger alle musikere sammen 
en udgave af U2-nummeret 
»One«, som Th omas Høg til 
lejligheden har skrevet en ny 
tekst til. 

Sammen med Lasse 
Aagaard har Th omas Høg 
skrevet nummeret »Hvis der 
er en gud«, der indgår i suc-
cesforestillingen »Jordens 
Søjler«. 

Forestillingen spiller for 

fulde huse i Østre Gasværk. 
Th omas Høg har også her 
omskrevet nummeret lidt, 
så det kan indgå i støttekon-
certen.

Kenneth Lauritzen lever 
også selv et musikalsk bi-
drag til støttekoncerten med 
sin kvartet SOS, der dog ved 
denne lejlighed er en trio. 

Den tidligere kirkesan-
ger i Sthens Kirke, Mikkel 
Hansen udgør sammen med 
Morten Jantzen resten af tri-
oen. Morten Jantzen er i øv-

rigt også konferencier ved 
støttekoncerten.

SOS byder blandt andet 
på en udgave af nyligt afdø-
de Leonard Cohens »Halle-
lujah«, både som en lille hyl-
dest til ham, men også fordi 
sangen passer godt med kon-
certens budskab.

Det gør en forskel
Kenneth Lauritzen håber at 
publikum får en god ople-
velse ved koncerten, og må-
ske allervigtigst, at de får for-

nemmelsen af at man faktisk 
kan gøre en forskel, selv om 
den måske ikke er så stor.

Det er ikke første gang at 
Kenneth Lauritzen arrange-
rer en støttekoncert. I 2010 
var det jordskælvsofrene i 
Haiti der blev samlet ind til. 
I 2011 var støttekoncerten til-
egnet ofrene for terroren der 
ramte USA den 11. septem-
ber 2001. Også her var det 
i begge tilfælde Røde Kors, 
der modtog indtægterne fra 
støttekoncerterne.

Kenneth står bag 
støttekoncert for 
Aleppo

Hjælp AleppoHjælp Aleppo

Støttekoncerten fi nder 
sted søndag den 15. januar 
kl. 15.00 i Sthens Kirke, 
Egevænget 2 i Helsingør.
Der er 350 pladser til kon-
certen.
Koncerten har blandt an-
dre deltagelse fra:
• Søren Launbjerg
• Gasbox
• SOS
• Buzor Nenic
• Anemonemand
• Aagaard/Høg
Billetter til forestillingen 
koster 200 kr.
De kan købes i Sthens Kir-
ke, hos Espergærde Vin-
handel og hos Natursten i 
Helsingør.
Alt billetsalg går ubeskåret 
til Dansk Røde Kors.  

Der er plads til 350 gæster, når der søndag den 15. januar er støttekoncert for Aleppo i Sthens Kirke. Pengene fra billetsalget går til Røde Kors. 

Det er billeder som disse, der har rørt Kenneth Lauritzen og mange andre. Nu slår han et lille slag for at 
hjælpe de nødlidende i Syrien. (Foto: Scanpix)
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