
Viser med gode historier
Gode historier med viser

To Troubodourer

Britt og Almer Simonsen
Hovedgaden 28,1

4654 Faxe Lodeplods

Henvendelse til:
Almer t l f :  5190 3311

El ler på moi l :
Britt.sch@9moil .com

Vi hor desverre ingen hjemmeside for tiden

To Troubodourer
Britt og Almer Simonsen

Spiller og synger i
viseforeninger, viseklubber, til
firmofester, i vise-vershuse,
på festivoler og institutioner
mv. Kort sogt steder hvor mon
ønsker sig underholdning med
"bid" o9 humor.

Underholdning Viser,
song og musik



Fotogolleri

Helsingborg byfest
Sct. Hons Veddelev
strond
Bollerup Musik festivol
Tivolis Vise vershus

CD- udgivelser
To Troubodourer
hor eksisteret siden 1991. Og hor indspillet 4 CD åre.
1998 - Kun for sjov (udsolgt)
2OO4 - Som vi ser det.
2OO9 - Viser fra et vershus
2010. - Viser fra vejen (Almer solo)

Villo-ejer og vogobond
Foredrog med musikolske indslog, om livet

på de donske londeveje.
Det er oppe i tiden ot snokke om de hjemløse,
om de fattige, om de syge osv,, men hvordon er
det egentlig med londevejsriddernel!

Almer kanf ortæ,lle
om disse stolte men-
nesker der elsker
det frie liv, o9 hvor-
don de med værdig-
hed lever deres gla-
de liv på morkeds-
plodser, somt hvor-
ledes de hvert år
ve.lger deres eget
monorki.

Troubadouren har nui over 10 9ået ture med
kon fortelle om hvordonlondevejsrid derne,

man klorer si9
uden boli9,
uden køleskob
uden fost ind-
tæ,7t, tøjvosk
osv. så der er
monge historier
of forte,lle.

fir:rl vi sel dr:t
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Vores musikstil....
Vores vofg of viser er baseret
på den inspiration vi får gennem
at deltage i visetræf og f esli-
voler i hele norden. Helst syn-
ger vi iel<ster der er skrevet
med et lunt glimt i øjet, og ger-
ne med en smule ironi.

Vi folder for viser der handler
om mennesker, der gør sig
bemerket på en eller anden
måde, dette krydret med nogle
kendte f ellessonge bliver ol-
tid tif en god oplevelse.

Vores temaer er:
60'sange
Livskvolitet
Om porforhold
Londstrygere og andet
godtfolk
Fellessonge


