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Det er tid til at fejre og hylde: Prins Henrik fylder 80 år den 11. juni 2014. Det fejrer vi med en spændende, glædesfyldt og musikalsk folkegave. Vi – den dansk/franske trubadur Claude Chichon og chefredaktør Finn Rastén, magasinet La France – udgiver en enestående, og uforlignelig CD med moderne
inciterende franske toner og tekster dedikeret til Prinsgemalen. Du får mulighed for at være med.
Med folkegaven værdsætter vi Prinsgemalen for den indsats, han gennem snart 50 år har gjort for
Danmark. Prinsgemalen har i den tid repræsenteret Danmark på fornemste vis – som dansk statsborger. For jo, Prinsgemalen er dansker med franske rødder - og han har gennem årene været en fornem
ambassadør for hele Danmark og ikke mindst de dansk/franske forbindelser.
Fødselsdagsprojektet er en folkegave, som vi vil overrække Prinsgemalen i anledning af hans 80-års
dag den 11. juni 2014. Samtidig vil Prinsgemalen modtage navnene på alle, der har støttet folkegaven.
Udgivelsen af CD’en med 13 musikstykker er bekostelig med udgifter til: honorar til orkestret, teknisk
indspilning, studieplads etc. Disse udgifter kan du deltage i via crowdfunding (dvs. netværksfinansiering). Alle kan hjælpe folkegaven på vej ved at donere små eller større beløb – og samtidig kan du
selv få tilsendt CD-en - man kan sige, at ved at sende penge nu, så køber du CD'en på forhånd en slags “en primeur”, som det hedder i vinkredse.
Du kan dermed være med til at skabe muligheden for at virkeliggøre en fantastisk flot “Hommage au
Prince Consort du Danemark” – en hyldest til Prinsgemalen. Jo flere penge, der samles ind, des flottere
musik vil der komme på CD’en. Vores mål er 200.000 kroner.
Musikken på CD’en bliver et fantastisk mix af Claude Chichons egen musik og tekst, gode gamle franske chansons i moderne inciterende toner, enkelte af Prinsgemalens digte sat i musik, samt kompositioner af Bent Fabricius Bjerre, der spiller klavertonerne til.
Projektet kan støttes med fra 50 kr. og opefter:
Fra 50 kr. – du støtter projektet og deltager i lodtrækning om en gratis CD. (Vi udlodder 50 gratis
CD’er i alt). Samtidig nævnes du i den lille booklet, der er indlagt i CD-etuiet.
Fra 200 kr. – du støtter projektet og får tilsendt et gratis eksemplar af CD’en, når den er færdig.
Samtidig nævnes du i den lille booklet, der er indlagt i CD-etuiet.
Fra 500 kr. – du støtter projektet, får tilsendt et gratis eksemplar af CD’en, når den er færdig, og
samtidig får du 2 VIP-billetter til en af de to store royale CD-release-aftener med indbudte VIP’s. Aftenen, der bliver et brag af en koncert med Claude Chichon og hans franske orkester, vil finde sted
i Århus på Prinsgemalens fødselsdag onsdag den 11. juni 2014 og i København tirsdag den 24. juni
2014. Samtidig nævnes du i den lille booklet, der er indlagt i CD-etuiet.
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Andre muligheder for støtte:
Du kan selvfølgelig støtte med et større beløb – hvad enten det er som virksomhed eller som privat
person. I så fald bør du kontakte chefredaktør Finn Rastén, tlf. +45 7022 0717, for vi har mange
andre forslag til samarbejdsmuligheder. Du kan få firmaets logo med i bookletten, du kan købe en
række CD’er til dine medarbejdere, kunder .....
Sådan støtter du folkegaven til Prinsgemalen:
1)		Online på www.folkegaven.dk – eller på www.lafrance-shop.dk på menupunktet FOLKEGAVE.
Betaling kan ske enten med betalingskort eller som bankoverførsel. Du modtager naturligvis en
bekræftelse på din betaling.
2) Via bankoverførsel fra din egen konto til La France’s konto i Nordjyske Bank:
reg.nr. 9033 kontonr. 0000610976. OBS: Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer, så vi
kan sende en bekræftelse på indbetalingen
3) Pr. check, der sendes mrk. FOLKEGAVEN til La France, Nivåpark 3, 2990 Nivå. OBS: Husk at
oplyse navn, adresse og telefonnummer, så vi kan sende en bekræftelse på indbetalingen
4) Ved større donationer, logoeksponering eller information om CD’en og de medvirkende, kontakt
chefredaktør Finn Rastén, tlf. +45 7022 0717.
Vi håber, at du vil deltage i folkegaven. Hvis du vil nævnes i bookletten er sidste frist for bidrag den
1. maj 2014 - hold dig opdateret om folkegaven på www.folkegaven.dk eller www.lafrance.nu
Mere om os der står bag folkegaven:
Vi to, der står bag folkegaven, er: Dansk-fransk trubadur, Claude Chichon og chefredaktør Finn Rastén
fra det skandinaviske magasin om Frankrig, La France.
Claude Chichon er professionel musiker, der har spillet med topnavne som Bent Fabricius Bjerre,
Thomas Clausen og Emir Bosjnak. Han har indspillet 3 cd’er og har i otte år optrådt med fransk
musik over hele landet. Bl.a. har Claude sat musik til Prins Henriks digte på CD’en La Siréne - og
han har spillet for kongehuset flere gange ved private arrangementer. Claude’s afsæt er den franske chanson – tilsat jazz og nye toner.
Du kan lytte til hans toner på youtube, www.claudechichon.dk eller www.lafrance.nu
Finn Rastén, chefredaktør, har siden 1999 udgivet La France, det ultimative magasin om Frankrig –
skrevet på dansk – for alle, der har en drøm om at rejse i Frankrig, købe bolig eller blot nyde den
franske livsstil. La France fortæller om gastronomi og vin, livsstil og kultur, kendte og ukendte
franske rejsemål. Se mere på www.lafrance.nu – og for at åbne vinduet til hele Frankrig har La
France etableret en internetbutik med franske varer og delikatesser www.lafrance-shop.dk
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