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Shows og entertainment for  (næsten) al le tænkel ige forsaml inger.

"Den korteste vej fra 6t hjerte t i l  et andet er sangen", har Victor Borge
engang sagt. Med dette poetiske udsagn udtrykker han, hvor l ivgivende
sang og musik er for  mennesker.  Sang og musik er hjerternes og følelsernes
sprog. Derfor har menneskeheden t i l  al le t ider haft behov for at synge og
spi l le-ogerblevetbevægetogberørt 'derved. 

. , : : : , : :
Levende fællessang med dert i l  knyttede historier og anekdoter er netop mit
speciale.  Gennem mange år har jeg opbygget en mængde forskel l ige pro-1, ;  1;1 '
grammerunderdenfæ||esoverskr i f t "SHoW&KLAVER"
Forskel len imel lem de enkel te programmer l igger udelukkende på indholdsl : '
siden, mens l ighederne fremgår af nedenstående oversigt:

Masser af gode historier og anekdoter samt fællessang t i l  i  forvejen
trykte tekster (medbringer sanghæfter).
Sprud le nde klaverakkompagne-ment samt kiaft ig forsyngn i ng ti I
sangen.
Varighed gadt I%ttme med mulighed for både at afkorte el ler
forlænge t iden.

Ovenstående koncept,er særdeles velegnet ved næsten al le tænkelige sam-
me n komste r, f. e ks. som ryste-sa m me n-a ktivitet ved ku rse i/!o nfe re n ce r;
t i l  fester el ler som kulturelt arrangement i  foreninger og sognegårde, på
højskoler og l ignende steder.

' .
På næstd side ses en l iste over de mest bookede programmer; men nye er
konstant under udvik l ing,  og desuden laver jeg gerne specialprogrammer
omkring temae4 som ønskes belyst  gennem munter fæl lessang.

Pedersens l iv og f i  nurl ige' visekunst.

: Om revyhistorien, underfundige revyvisqr og revykunstnere gennem mere
end L60 år.

Sange fra 1920'erne, 3O'erne, 40'erne o$:f iem mod vor t id. Hvert å.$i anskues
fra eri.både sanglig og historisk,vinkel. '

.ryyeie,iytmiske sange i Danmark fra årene efter {gn rnusikalske r:evolution i
lta-rten af l-960'erne frem mod vor tid. . I ':. ' '

Blandede viseprogrammer med et bredt udvalg af elskede sange gennem
mange årt ier.

: ldg har også andre "varer" på hylderne i min musikbutik, f .eks. spi l ler jeg
gel.ne som hyggepianist ved passende lej l igheder.


