
Musikalske causerier
Lena Saul og Klaus Helsøe

Lena og Klaus underholder med en blanding af viser, fælles-
sang og fortælling. Viserne sættes ind i en kulturhistorisk
sammenh@ng, og derigennem får de nyt l iv og indhold. På
denne måde kombinerer causerierne glæden ved sang og
musik med folkeoplysning.

Causeriernes længde varierer, men et typisk forløb er på to
timer.
Vores målgruppe er voksne mennesker.



Det gamle København (1850 - 1900)

En musikalsk beretning om dengang København brød volde-
ne og udviklede sig fra middelalderby til en moderne storby.

Der fortælles om indvandringen fra land til by, og om synge-
piger, vaskekællinger, løsagtige kvindfolk og andet godtfolk.

Kærlighedens veje og vildveje.

Et causeri om ægteskab, parforhold og kønsroller før og nu
med indlagte viser og fællessange.

En fortælling om den store kærlighed, om troskab og svig,
hvor vi hører om husmoderen og husfaderen samt om
elskerinden, musen og om den prostituerede.

Ja, kærlighedens veje er jo uransagelige.



Livet på gaden.

I ord og toner fortælles er om livet på gaden.

Det er en historie om gårdsangere, klunsere, pølsemænd og
kvinder til fals. Vi skal også et smut forbi værtshuset, hvor der
er gang ijukeboksen lørdag aften.

Sømænd og sejlskibe
Vi skal tilbage til attenhundredetallet, sejlskibenes storheds-
tid, hvor danske søfolk sejlede kloden rundt i barker og
skonnerter.

En beretning om det spændende, men også barske og farlige
liv til søs. Og så skal vi naturligvis synge nogle af de dejlige
viser, der er knyttet til søens folk.

Julen - dens historie og traditioner

Man har holdt jul i Danmark i flere tusinde år, ja faktisk er or-
det jul et gammelt nordisk ord, som allerede vikingerne brug-
te.

Vi skal naturligvis synge nogle af de dejlige sange, der er
knyttet tiljulen. De bindes sammen af fortælling og oplæsning
om julen og dens mange traditioner - f.eks. om juletræet,
julemanden, julestuer og juletræsfester. Der fortælles også,
hvorfor kristendommen i midten af trehundrede tallet begynd-
te at fejre kristmesse, som er den kirkelige benævnelse for
julen.



Syng den igen.

Vi skal synge nogle af de kendte og elskede viser fra den
danske sangskat suppleret med lidt nyere viser.
Et musikalsk causeri med fokus på fællessang kombineret
med, at Klaus og Lena synger nogle af deres viser.
Det hele bindes sammen af fortælling og anekdoter.

Vi har vores egen sangbog med.

Klaus akkompagnerer ti l
viserne på sin harmonika

Kontakt:
Lena Saul
Koldinggade 13, 2 th.
2100 København Ø
Tlf. nr. 60 62 12 43
Mail: lenasaull @gmail.com


