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Sundhed og Omsorg samarbejder med en række 
professionelle kulturinstitutioner og -aktører samt 
amatørkulturen i Aarhus. 

På de næste sider kan du læse om de mange 
forskellige aktører, der kan bookes til optrædener på 
lokalcentre, frivillighuse eller plejehjem. 

Tilbuddene i hæftet kan være med til at skabe 
oplevelser på tværs af borgerne i lokalområdet – unge 
som gamle. Måske får flere øje på de aktiviteter og 
muligheder, der findes på lokalcentre eller frivillighuse. 
Måske får de pårørende en anledning til en 
stjernestund med deres ældre på plejehjemmet. 

Man kan for eksempel bruge tilbuddene i hæftet til at 
invitere naboer, venner eller familie i lokalområdet til: 

• Fællesspisning med musik.

• Fællessang for børnebørn og deres bedsteforældre. 

• Generationsmøde på tværs af musikalske genrer og –
perioder. 

• Eller mange af de andre gode aktiviteter I allerede stabler 
på benene. 

Sang, musik, dans og teater

skaber lokale stjernestunder
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Hvad forpligtiger du dig på:
skab gode rammer og evaluer

Tilbuddene i hæftet er gratis, og de optrædende 
forventer ikke andet end en god modtagelse og lidt 
vand/kaffe til halsen, medmindre andet er angivet eller 
aftalt. 

Vil du vide mere eller gøre brug af et specifikt tilbud så 
tag fat i kontaktpersonen nederst på siden.

Når du booker en af aktørerne i hæftet forpligtiger du 
dig på følgende: 

• Booke lokale og sørge for forplejning (inklusiv vand 
og kaffe til musikere). 

• At koordinere og lave aftaler med kontaktperson. 

• PR i lokalområdet. 

• At tage godt i mod de optrædende på dagen. 

• At byde velkommen og fortælle, hvem som optræder. 

• At give en tilbagemelding til Civilsamfund og 
Samskabelse på oplevelsen. Du vil blive kontaktet af 
en medarbejder i den forbindelse. 
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Aflysningspolitik

Artisterne, som er en del af Livsglædekataloget, arbejder 

freelance. Indenfor Dansk Musiker Forbund arbejdes der 

ikke med aflysningsbestemmelser, når det kommer til 

freelanceaftaler. De aftaler, der indgås mellem artister og 

plejehjem/folkehuse igennem Livglædekataloget, er 

således bindende for begge parter. 

Procedure hvis et arrangement eller en koncert ikke kan 

afholdes: 

1. I Livsglædepuljen arbejdes der med et fællesansvar 

for at puljens midler kommer borgerne til gode. Bliver 

den ene eller anden part forhindret i at gennemføre et 

arrangement eller en koncert, er begge parter i 

udgangspunktet forpligtet til at finde et andet 

tidspunkt for afholdelse af arrangementet inden for en 

overskuelig fremtid; 2-3 måneder. 

2. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et nyt tidspunkt 

for afholdelse af arrangementet/koncerten, så skal 

bestilleren kontakte Livsglædekoordinator, Anne Bay 

Noer, anbano@aarhus.dk, og det undersøges om en 

anden lokation kan afholde koncerten. 

3. Er det ikke muligt at afholde arrangementet/koncerten 

inden for 2-3 måneder, så aflyses aftalen, og artisten 

får udbetalt sit honorar. 
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Livsglædepuljen
På de næste sider finder du oplysninger

om kunstnere og artister, der er en del af 

livsglædepuljen. Fælles for dem alle er, at de 

ønsker at skabe stjernestunder for 

plejehjemsbeboere og ældre i Aarhus.

Book en oplevelse hos kontaktpersonen, du 

finder nederst på siden og oplys at 

koncerten bookes gennem livsglædepuljen.
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SangBar
Kristian Lager og Birgitte Moesgaard

Kristian og Birgitte tilbyder koncerter med et repertoire, 
der spænder virkelig bredt og indeholder både 
evergreens, danske filmhits, viser og sange, operaarier 
og popnumre. 

Det er Edith Piaf side om side med Mozart og musical. 

Et arrangement kan indeholde flere elementer: Mens 
beboere og publikum kommer på plads, kan de nyde 
lyden af klassisk guitar, der samtidig kan få lytteren i 
en god stemning. 

Der vil være genkendelighed for alle - også de der har 
levet et liv med klassisk musik.

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på

https://www.facebook.com/SangBar-
105845814594829

Kontakt: Kristian på 

kristianlager99@gmail.com
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Marie og Erik spiller kendte sange fra 
Højskolesangbogen på fløjte og kontrabas.

Musikken spreder glæde, og fremkalder minder og 
følelser fra tidligere tider i borgernes liv. De tilbyder 
mulighed for at publikum på forhånd kan ønske en 
sang fra Højskolesangbogen, der har sœrlig betydning 
for dem.

Marie Sønderskov og Erik Higgins har optrådt som duo 
i Island, Tyskland, Frankrig og USA, hvor de har spillet 
egne arrangementer af musik fra hele verden.

Marie Sønderskov er freelance fløjtenist, komponist og 
underviser og Erik Higgins er ansat som 2. solo 
kontrabassist i Aarhus Symfoniorkester, leder af Lincoln 
Crossroads Music Festival i USA og barokspecialist.

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på:

https://soundcloud.com/polarflareduo

Favoritter fra
Højskolesangbogen
Marie Sønderskov og Erik Higgins

Kontakt: Marie på 

mariesonderskov@gmail.com
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Dylan Duo
Jakob og Jens

Udstyret med guitar og kontrabas spiller vi en 

perlerække af Bob Dylans sange. Mellem sangene 

fortælles der om Dylan og hyggesnakkes uformelt om, 

hvad der måtte trænge sig på. Deres koncerter er en god 

blanding af hygge, humor og musik. Jakob og Jens har 

spillet en del på forskellige plejehjem/lokalcentre og er 

derudover faste gademusikanter i Den Gamle By.

Højskolesangbogen

De har også et repertoire af danske sange fra 

højskolesangbogen, som de tager ud og underholder 

med. Til disse koncerter synges der lidt mere med, og 

mellem sangene hyggesnakker/underholder de, med 

hvad der nu måtte trænger sig på.

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på: 

www.dylanduo.dk

Kontakt: Jakob på

jakobaalsbjerg@gmail.com
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Birgit Demstrup og 
Marie-Louise Reitberger

Birgit og Marie-Louise synger og spiller highlights 
gennem de sidste 70 år og har et meget stort 
repertoire at vælge fra. De kan tilrettelægge et program 
efter plejehjemmet eller lokalcentrets ønsker. Hvis der 
er mulighed for det kan en lille dans eller et nus på 
kind en del af eventet ligesom programmet også kan 
være årstidsbestemt.

Duoen kan performe både indendørs og udendørs. De 
medbringer gerne selv udstyr til forstærkning udendørs 
og elklaver indendørs, hvis der ikke forefindes et alm. 
klaver.

Birgit debuterede som sanger på Den Jyske Opera i 
1991 og har i årenes løb ved siden af operaarbejdet 
haft utallige engagementer i ind og udland og har 
bl.astor kendskab til demens. Marie-Louise er 
uddannet pianist og kirkemusiker og har arbejdet 
sammen med Birgit siden 80'erne. 

Marie-Louise hr mange års erfaring med 
underholdning på ældrecentre  med 
blandt andet demenssalmesang. 

Kontakt: Birgit på 

demstrup@stofanet.dk
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Jesper TRUT
Jesper

Jesper kommer med sin trompet og spiller sange og 

andet musik, som ældre kender. 

Han har mulighed for at blive akkompagneret af klaver 

og harmonika – så forhør gerne, hvis det ønskes.

Jesper vil rigtig gerne ud og spille julemusik i december 

og er også frisk på at spille andet musik resten af året. 

Både til fællessang og koncerter, hvor han gerne 

fortæller lidt om musikken, han spiller.

Hvis muligt, vil han have publikum til at synge med. 

Jesper ønsker beboerne samlet i et fælles lokale, festsal 

eller lign. 

OBS ved ønske om klaver-akkompagnement: Hvis ikke 

der er et klaver, kan han selv have et el klaver med, men 

det er klart at foretrække, hvis der er 

et klaver.

Kontakt: Jesper på 

jesper.trut@gmail.com
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Ørnstrup/Sejthen-Duo
Mette-Marie og Thomas

Mette-Marie og Thomas tilbyder et kendt, dansk 
repertoire og fællessang, hvor de spiller minder frem, 
og skaber nye dejlige øjeblikke under koncerten. Før og 
efter er de friske på en lille snak med beboerne, hvis 
det passer ind. 

Duoen afstemmer og tilpasser musikken løbende, til 
den stemning og det behov de kan fornemme hos 
publikum.

Mette Maries har stor plejehjemserfaring med både 
Corona regler og beboernes behov.

Plejehjemmene vil inden musikoplevelsen få tilsendt 
en invitation/plakat m. billede af musikerne til 
plejehjemmet, så beboerne har noget konkret at 
forholde sig til - og glæde sig til – inden og efter 
koncerten. 

Kontakt: Mette-Marie på

mettemarie.oernstrup@gmail.com
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Bliksted og Heiberg Duo
Kristoffer og Maline

Bliksted og Heiberg Duo er en duo bestående af 
kontrabassist, Kristoffer Bliksted, og sanger, Maline 
Heiberg. De spiller akustisk, da de føler, det giver et 
nærvær og en intimitet.

Duoen spreder livsglæde hos de ældre og 
demensramte ved at spille og synge de gode 
højskolesange, de kender, og måske har kendt hele 
deres liv. 

Bliksted og Heiberg Duo kan spille 45 minutters 
koncert, eller små 15-minutters koncerter for 
forskellige afdelinger, da de er flytbare grundet vores 
akustiske set-up. Med musikken kan vi give de ældre 
noget af det nærvær som de kan savne, og en 
oplevelse der kan gøre dagen 
mindeværdig.

Kontakt Maline på: 

maline_heiberg@hotmail.com
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Bliksted/Søndergaard
Kristoffer og Viktoria

Viktoria (vibrafon) og Kristoffer (kontrabas) er en duo 
der spiller hyggelige jazz standarter og kendte danske 
sange.

De håber at kunne involvere borgerne, ved at spille 
sange for dem, som de kan genkende fra deres liv.
Især de demensramte vil kunne opnå stor glæde i at 
genhøre gamle kendinge, som de ligefrem ville kunne 
synge med på.

Bliksted/Søndergaard kan selv køre alt gear ud til 
plejehjemmets udendørs scene. Som udgangspunkt vil 
de spille med akustisk set-up. Dvs. at der ikke er behov 
for PA eller forstærkere, hvilket vil gøre koncerten mere 
intens og rar at lytte på.

Hvis plejehjemmet har et stort udendørs areal, hvor det 
af den grund ville være nødvendigt med forstærkning, 
har vi naturligvis også mulighed for dette.

Kontakt Kristoffer på: 

kristofferbliksted@gmail.com
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Erik Møller Pedersen

Erik har et meget bredt udvalg af 

kvalitetsfortællinger og kan sammensætte en buket 

af fortællinger, krydret med en sang eller to.

Han tilbyder fortællinger med stor 

underholdningsværdi som f.eks.: 

• SIG DET ER LØWN 1 - EN BUKET AF UTROLIGE 

HISTORIER.

• MANDEN MED DUKKERNE - hvor en eller flere 

af hans teaterdukker hjælper ham. 

• GO'NAT OG SOV GODT - stilfærdige og 

eftertænksomme fortællinger inden sengetid.

Kontakt Erik på: 

emp.historie@gmail.com
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Palle Puma
Palle og Kurt

Palle puma akkompagneres af pianist Kurt Frimodt. 

Sammen har de i mange år taget ud med musikforedrag 

om Otto Brandenburgs musikalske karriere.

De spiller kendte hits, som alle kan synge med på eller i 

hvert fald genkende og vippe tåen til.

To lys på et bord, Alle sømænd er glade for piger, Åh 

Marie a´vil hjem til dig samt mange andre hits, er 

numre som de elsker og som vækker minder og glæde i 

de ældre generationer.

Han involverer borgeren gennem fællessang, samtale og 

gættekonkurrencer. Palle Puma har gennem mange år 

optrådt på festivals, i kulturhuse, plejehjem, lokalcentre 

og meget mere. 

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på:

https://soundcloud.com/search

/sets?q=kurt%20frimodt

Kontakt Kurt på: 

kurtfrimodt@stofanet.dk
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John og Mogensen
John Batz og Rasmus Mogensen

Duoen spiller 45 min. De starter med at spille 
dansktop, hvorefter duoen spiller de bedste 
sange fra John Mogensen. 
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ATIKA
Elena Casquete Medina 

Atika ønsker at dele med publikum en musikalsk 

oplevelse, der afspejler den kulturelle rigdom af deres 

oprindelse (Nordic-Spanien). 

Atika spreder livsglæde for ældre og/eller demensramte 

mod at transportere dem til forskellige tider og steder i 

verden, fra vikingekampe til middelalderlige festivaler eller 

flamenco-fester. Atika vækker gamle musikskatte til live 

med et repertoire, der går fra de ældste musikværker, der 

nogensinde er fundet til de mest populære melodier fra 

nordisk og spansk folklore.

Atika optræder ikke kun, men udveksler historier og 

livserfaringer med publikum. Hun spiller på instrumenter 

som theorbo med moderne instrumenter som klarinet og 

traditionelle som castañuelas eller cajón.

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på linket: 

Koncert med ATIKA
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Fuldmåne
Eva Esmann

Fuldmåne skaber udendørs koncerter med smukke 

projektioner, der lyser på vægge, lydlandskaber fra 

fløjten, stemmen og vandet, lyset i mørket og poetiske 

animationer og bevægelige billeder. 

Borgerne vil blive inviteret til at opleve koncerten, både 

ude eller inde.

De medbringer projektor, højtalere, lydudstyr mm. og 

sætter op, således at de projicerer på en udendørs 

væg. Det skal være mørkt, så vi kan spille ca. fra 16-

17-tiden og frem alt efter tidspunktet på året - da det 

skal være mørkt for at projicere. Borgerne inviteres ud i 

den friske luft, eller til at sidde ved deres vinduer - og vi 

spiller en smuk koncert og åbner et rum til nydelse, 

inspiration og reflektion.

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på:

https://www.behance.net/

gallery/104894079/Smeltevand
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Den Danske Sang Duo
Jakob og Niels 

Den danske sang duo koncentrerer sig om at spille 
sange fra højskolesangbogen og fokuserer tematisk på 
årstiderne og historiske begivenheder.

I 2020 var det således oplagt at tage sange, der betød 
noget i forbindelse med 75-a ̊ret for befrielsen og 100-
a ̊ret for genforeningen.

Indimellem er der også tid til at smide en swing og 
rock’n’roll klassiker ind i repertoiret og Jakob, der til 
daglig spiller med bla. Rock-Nalle og Sigurd Barrett, 
tager gerne en solo på sin tenorsax.

De opfordrer til fællessang og tilstræber 
genkendelighed i arrangementerne.

Den danske sang duo er Jakob Elvstrøm på 
sang/tenorsaxofon og Niels Ulbrandt på klaver. 

De er begge konservatorie uddannede 
rytmiske musikere og har mødt 
hinanden som undervisere ved 
Aarhus Musikskole.

Kontakt Jakob Elvstrøm på:

Tlf.: 2972 2645, 

jakob@elvstroem.com
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Nils Adrian

Nils Adrian er en rigtig spillemand. Han kommer forbi med 

fuld musik - med sig har han både guitar og 

mundharmonika. Han har lavet musikalsk underholdning i 

over 20 år i seniorklubber, lokalcentre og plejehjem i hele 

landet. Musikken spænder fra klassisk guitar til 

evergreens fra før og nu. Han lægger op til fællessang, en 

god dialog og måske en swingom!

Nils Adrian er fleksibel og kan spille både inde og ude. 

Han kan spille for små og store grupper. Han kan gå fra 

lokale til lokale med guitaren. Og han kan spille til dans.

Vil du høre lidt, at det han kan, så klik ind på:

www.nilsadrian.dk

Med sangerinden, Kirsten Brunbech, har han duoen ”DE 

TO MUSIKANTER”. De udfolder sig med masser af 

tostemmig sang, guitar, tværfløjte og rytmeinstrumenter.  

”DE TO MUSIKANTER” kan bookes til festlige lejligheder 

gennem Livsglædepuljen.

Kontakt Nils på: 

post@nilsadrian.dk
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Michelle og James

Michelle synger og James spiller på klaver, hvor det 
overordnede tema er "de gode gamle dage". Deres 
repertoire spænder over sange fra gamle danske 
tonefilm samt Kai Normann Andersen sange. 

De elsker både det yndefulde og det elegante, det 
gæve og folkelige og dykke ned i den tid og bringe den 
til livs for en stund sammen med borgerne.

De har tidligere erfaringer med koncerter på plejehjem, 
som de finder meget meningsfulde, da de kan se 
hvordan borgerne bliver hensat til en svunden tid og til 
de minder musikken bærer med sig.
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Lisa Kock Nielsen

Lisa er en erfaren entertainer. I mere end 15 år har 

hun underholdt med musik og fællessang. Det er 

blevet til mange herlige besøg i ældreorganisationer 

landet over, herunder også på plejehjem og i 

demensklubber.

Sangene spænder fra gamle danske filmsange over 

højskolesange til gamle og nye hits, fra da vi var unge 

hver især. Undervejs snakker vi og deler små historier 

om den tid, som sangene er fra.

Sangene er transponeret ned i et sangbart toneleje, så 

det er let at synge med.

Underholdningen tilpasses det enkelte arrangement, 

om det er på plejehjem, i en forening, på lokalcenter, til 

frivilligfest mm. Lisa medbringer anlæg, passende til 

antallet af deltagere. Plakat fremsendes gerne til 

ophængning. Vil du høre lidt, af det hun kan, 

så klik ind på: www.lisanielsen.dk

Kontakt Lisa på: 

post@lisanielsen.dk
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Free as a bird
Annemarie, Kim & Peter

FREE AS A BIRD er en musikalsk trio bestående af: Kim 

Kløverhus, guitar, bas og sang Rie Larsen, klaver og 

sang Peter Whitta, trommer og melodika. Trioen kan 

tilbyde stemningsfuld og livsbekræftende musik, såvel 

til fællessang, koncert som dans til orkester. Deres

repertoire spænder vidt, fra 50’er og 60’er hits til 

nutidige sange. 

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på:

https://www.facebook.com/Free-as-a-Bird-

244636352991763 og

https://freeasabirdmusik.wixsite.com/freeasabird

Kontakt Kim på: kkj@via.dk

24

https://www.facebook.com/Free-as-a-Bird-244636352991763
https://freeasabirdmusik.wixsite.com/freeasabird
mailto:kkj@via.dk


Duo Volmer & Silva
Rebecca & Elle-Riin

Cellisten Rebecca de Carvalho e Silva Fuglsig og 

pianisten Elle-Riin Volmer tilbyder klassisk musik til 

byens plejehjem.

På plejehjemmene har de hovedsageligt spillet musik 

af rolig og let karakter, og det har været ideen at de 

ældre kan sidde og nyde en kop kaffe undervejs, eller 

blot lukke øjnene og tage tonerne ind.

Rebecca fortæller lidt om musikken undervejs – måske 

supplerer Elle lidt på engelsk.

De foretrækker at spille på plejehjem, der har klaver til 

rådighed, da det udvider deres repertoiremuligheder –

de kan dog også selv medbringe et elklaver og blot 

spille et lidt mere simpelt repertoire.

Hvis de spiller på elklaver og vejret er til det, 

kan de sagtens spille udendørs. 

Kontakt Rebecca på: 

kfuglsig@hotmail.com
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Bibi & Kiki

Cellisterne, Rebecca de Carvalho e Silva Fuglsig og 

Gabriella C. S. Fuglsig spiller ”Bibi & Kiki” med hendes 

ligeledes cellospillende tvillingesøster, Gabriella C. S. 

Fuglsig. 

Bibi og Kiki har et varieret repertoire for to celli, der 

spænder fra klassisk til brasiliansk bossa nova. De har 

spillet sammen lige siden de var børn, og det er altid 

en fornøjelse for dem at dele deres musik med andre. 

De har ikke brug for noget særligt udstyr – blot et par 

stole uden armlæn, og de kan sagtens spille udendørs, 

hvis vejret er til det. 

De er glade for at komme tæt på publikum og snakker 

lidt undervejs – mest om musikken og deres baggrund.

Kontakt Rebecca på: 

kfuglsig@hotmail.com
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UHØRT
Marie og Jesper

UHØRT er en duo med saxofon, piano og harmonika. 

Når I bestiller en koncert med UHØRT, kan I regne med 

en festlig, stemningsfuld og fællesskabende oplevelse, 

der efterlader smil, minder og glimt i øjet. 

De er vant til at spille på plejehjem og har tilrettelagt 

koncerterne, så der skiftevis er fællessang og 

lyttenumre med sigøjner- og balkanmusik. 

Sangvalget ved fællessangene er tilpasset publikum på 

plejehjem og aktivitetscentre med sange fra Giro 413, 

spillemandssange og folkelige, populære danske 

kunstnere. 

De deler sanghæfter ud, så alle 

kan synge med.
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Kontakt Marie på: 

ojmbs@sosuoj.dk
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Stjernholm & Christiansen
Rasmus og Tobias

Duoen Stjernholm & Christiansen er en højtbelagt 

rundtenommer af gammel dansk visekunst! 

Skønt Stjernholm & Christiansen kun er i slutningen af 

20'erne, vækker deres nøje udvalgte sange og altid 

charmerende optrædener stor glæde hos den ældre 

del af befolkningen. 

Deres repertoire spænder vidt og bredt lige fra de 

højtidelige viser i højskolesangbogen til de lystige vers 

fremført i 1930'ernes revysale. 

Jeppe Aakjær og Poul Henningsen går hånd i hånd, 

kind mod kind, side om side når tangenterne slås an 

og stemmen rømmes og de fleste af sangene vil 

publikum kende og kunne synge med på! 

Kontakt Rasmus på: 

rasmusbc2@gmail.com
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Niels Kilele

1. Sangstund har guld i mund. Musik vækker minder. 

Musik skaber samtaler. Niels kommer med sin guitar 

og synger og spiller de gode gamle sange. I dette 

tilbud vægter han samtalen højt. Til arrangementet 

vil han gerne have mindst en fra personalet med, 

som kender de ældre. Han kan evt. tage sanghæfter 

med.

2. stille musikalsk stund, hvor musik og instrumenter 

skaber et nærvær i nuet. En stund hvor det er fint at 

falde hen til musikken og bare nyde. Den første del 

foregår omkring instrumenterne, og den anden del 

omkring evt. kaffebordet, hvor Niels spiller op til 

fællessang, Til arrangementet vil jeg gerne have en 

fra personalet med, som kender de ældre.

3. et musikalsk besøg i borgerens eget hjem

til de borgere, der måske ikke har kræfterne til at 

deltage i fælles arrangementer, men som stadig 

nyder sang og musik, eller måske har brug for et 

nærværende musikalsk besøg. 1 ½ time hvor Niels 

ca. kan nå at besøge 4 borgere i deres hjem.

Kontakt Niels på: niels@kilele.dk
Kan bookes onsdag fra kl. 9 til 12

Torsdage indtil kl 16

Fredag fra kl 13 til 16

Evt aften arrangementer kan også bookes
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Mogensen Duo
Rasmus og Lasse

Vil I være med til at dykke ned i den amerikanske 

sangskat fra 1940’erne, op igennem 1950’erne og helt 

til 1960’erne? Vær med, når vi besøger Ray Charles, 

Frank Sinatra, Chuck Berry, Elvis og mange andre.

Der vil være mulighed for både at synge med, lytte til 

musikken og fortællinger og nyde tonerne af to fyre, 

som har spillet musikken i mange år.

De spiller en blanding af de mest kendte sange og 

sange, som vi selv holder mest af, så I kan være sikre 

på at alle nyder koncerten fra start til slut

Kontakt Rasmus på: 

rmmusiker@gmail.com
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Musikflyveren 
Sofie & Clara

Musikflyveren laver generationskoncerter, hvor de 
skaber et generationsmøde mellem børn og ældre, 
mens musikken er i fokus. Musikflyveren vil 
hovedsageligt spille sine egne nye børnesange og 
kendte sange fra de ældres barndom. De inviterer altid 
børn og voksne til at synge med og deltage med 
kroppen. 

Generationskoncerterne kan både foregå inde og ude. 
Musikflyveren kan selv medbringe anlæg. 

Clara og Sofie er begge uddannede fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og har siden 2015 spillet over 
100 børnekoncerter. De har givet 2 albums. 

Vil du høre lidt, af det de kan, så klik ind på:

www.youtube.com/c/musikflyveren
www.musikflyveren.dk

Kontakt Sofie og Clara på:

musikflyveren@gmail.com
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Hans Hansen

Som DJ, spiller Hans orginalindspilninger fra blandt 
andet Giro 413. Han kan skræddersy koncerten til fest, 
fællesspisning, julearrangement eller lige præcis de 
ønsker, som I har. 

Han kan som DJ være meget fleksibel og følge 
beboernes reaktioner og skifte tema under koncerten. 
Hans har erfaret at orginalindstillinger kan ramme 
kroppen på en helt anden måde og åbne for et 
personligt erindringsrum.

Hans tager gerne imod musikønsker, så der kan gives 
anledning til snak og røverhistorier. Hans medbringer 
sit eget DJ-setup med afspiller og højtaler. Han har kun 
behov for et bord og strømstik.  

Hans har siden 1995 arbejdet professionelt som 
komponist og musiker, hvor han har turneret rundt i 
mange lande.  

Vil du høre lidt, af det han kan, så klik ind på:

https://www.tempotanken.com/

Kontakt Hans på: 

hans@tempotanken.com
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Yndlingssangen
Christina Dahlerup

Christina laver fællessangs-arrangementer med alle de 

gode gamle sange. Det er alt fra Kai Normann-

Andersen til Kim Larsen og sange fra den danske 

højskolesangbog. 

Hun sætter pris på nærværende koncerter, hvor hun 

har god kontakt med publikum, så de kan synge 

sammen. Til jul laver hun gerne koncerter med 

juletema. 

Christina synger for og spiller på guitar. Derfor er hun 

meget mobil og kan komme meget tæt på borgerne, 

hvis de vil synes om det. Hun har spillet og sunget i 

mange år, og er derfor meget erfaren med at 

kommunikere med publikum, som gør, at hun er god til 

at se hvad der er brug for i øjeblikket. 

Vil du høre lidt, af det hun kan, så klik ind på:

yndlingssangen.dk

Kontakt Christina på: 

mail@yndlingssangen.dk
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Flora de la Luna
Eva og Svenning

Dansegruppen består af danserne Eva Refshauge og 

Svenning Hoffmann Sørensen. Gruppen optræder med 

argentinsk tango og orientdans, som begge er 

udtryksfulde danse, og gruppen lægger krop og sjæl i 

deres udtryk for at skabe bevægelse. De ønsker at 

berøre deres publikum og skabe glæde og fornøjelse. 

Dansen understøttes af stemningsfuld musik og 

farverige kjoler, som de selv medbringer. 

Som regel varer en optræden 1 time, hvor der 

indledningsvist vil der være en kort præsentation af 

parret og til tango- og orientdansens kulturhistorie. 

Herefter optræder de med et tango-dans, og hvor det 

er muligt og ønsket, kan publikum deltage i en tango-

intro-workshop med lette trin og figurer. Til sidst 

optræder Eva med orientdans. Hvis der ikke ønskes 

deltagelse fra publikum, er det også muligt blot at 

sidde og opleve det hele på afstand. 

Kontakt Svenning på: 

svenhoff@mail.tele.dk

eller tlf. nr.: 2127 3842   

34

mailto:svenhoff@mail.tele.dk


Rock Nalle

Roland Lyhr Sørsensen, kendt som Rock Nalle, var et 

velkendt navn på rockscenen i 1960’erne og 

1970’erne, og mange kan måske rocke genkendende 

med på hits som "Go gamle fru Olsen", "Åh min 

Amanda" og "Roemark i Skjern". 

Selvom Rock Nalle i dag er i slutningen af 70’erne, så 

holder han stadig af at optræde og møde publikum. 

Suppleret af en guitarist optræder han med sange fra 

de gode gamles sangskat, og ønsker at skabe glæde og 

sammenhold med afsæt i gode musikalske oplevelser.

Rock Nalle har erfaring med at optræde på plejehjem 

og lokalcentre, og tilpasser sig det enkelte publikum.

Kontakt Roland på:

rocknalledk@gmail.com
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Stine Elbæk og Kurt Frimodt

Med udgangspunkt i den omfangsrige sangskat, der 
har været sunget af skuespillerinden Liva Weel (1897-
1952) igennem hendes korte liv, men dog lange 
karriere, tager sangerinde Stine Elbæk og pianist Kurt 
Frimodt publikum med på en rejse igennem livets 
mange facetter. 

Med sange som den muntre ‘Gå med i lunden’, den 
fortællende ‘Nå-visen’ og den alvorlige ‘Man binder os 
på mund og hånd’, er der både stof til eftertanke og 
noget til smilebåndet. De to musikere binder koncerten 
sammen ved at knytte kommentarer til de enkelte 
sange, og publikum bliver selvfølgelig opfordret til at 
synge med.

Kurt Frimodt kommer fra jazzens verden og er en 
erfaren pianist med utallige lokalcentre- og 
plejehjemskoncerter bag sig. Stine Elbæk er uddannet 
klassisk sanger og er en dreven 
performer. Hendes fortolkninger
af Liva Weels sange er skarpe 
og nærværende – og lige i skabet.

Kontakt Kurt på: 

kurtfrimodt@stofanet.dk
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Kurt kommer forbi
- Om typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne.

Journalisten, Kurt Leth, er kendt fra TV 2 Østjylland 

og TV SYD med sine udsendelser: Kaffe med Kurt

og Kurt kom Forbi.

Kurt Leth præsenterer et let forståeligt 

billedforedrag om sjove typer, originaler og 

personligheder, som Kurt har lavet udsendelser 

med i tidens løb.

Kom med på en medlevende rejse igennem Kurts 

tid som reporter i et foredrag fyldt med sjove og 

forunderlige oplevelser, når Kurt med lune og 

humør fortæller om, hvordan det er at være 

journalist – i den skrivende presse, på radio og på 

tv.

Kurt kan tilpasse foredraget til den aktuelle 

målgruppe.

Kontakt Kurt på: 

kurt@kleth.dk
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ELLE percussion og flute duo
- Didde & Ninna

ELLE percussion & flute duo er en klassisk duo, som 

spreder sig fra det helt klassiske, ældre romantiske 

repertoire til det mere moderne, minimalistiske. Didde 

(tværfløjte) og Ninna (slagtøj) komponerer og 

arrangerer selv musik, og de skaber et åndehul for 

deres publikum med plads til fordybelse og nærvær.

ELLE har “to spor” de kan tilbyde. Det ene spor vil egne 

sig bedst til arrangementer på plejehjem, hvor de både 

kan give samlende koncert-oplevelser og 

stuegangskoncerter. ELLE kan med lethed tilpasse sig 

situationen på dagen, efter aftale med 

kontaktpersonen. Det andet spor er bedst egnet til 

folkehusene, hvor de dels kan spille deres klassiske 

repertoire, og dels kan afholde meditationskoncerter, 

hvor de søger at skabe et åndehul, hvor publikum via 

afstemt musik bliver båret med ind i meditationens 

verden, og får mulighed for at slippe hverdagens 

bekymringer. 

Kontakt Didde & Ninna på: 

ninna_morsing@hotmail.com

didde_n@hotmail.com
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Samrådet for Amatørkulturen

Samrådet omfatter amatørkulturelle 

foreninger, der beskæftiger sig med kor, 

orkestre, dansere og teaterforeninger.

Samrådet for amatørkulturen tilbyder op til 40 

forestillinger/koncerter årligt på plejehjem, 

dagcentre, lokalcentre og frivillighuse. Læs 

mere på de kommende sider og book en 

oplevelse direkte ved kontaktpersonen.
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Old Stars Cycling Orchestra

FOR: Lokalcentre, plejehjem og frivillighuse. 

VARIGHED: 45-60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 6 musikere. 

HVORNÅR: Vi kan næsten altid komme og spille - dog ikke i 
sommerferien. 

Old Stars Cycling Orchestra (OSCO) spiller Beatles, Kim 
Larsen, Shubidua og gode gamle sange. Repertoiret er 
blandet, men helt sikkert noget folk kender, så der er lagt 
op til at man kan synge med på nogle af numrene. 

Orkestret består af klaver, tværfløjte, bas, harmonika og to 
guitarer plus en trommeslager. (Bandets navn henviser til 
cykelklubben Team Senior, en cykelklub for mænd over 60 
år, hvor vi alle er medlemmer.) 

De har brug for cirka 8 gange 3 meter plads: der skal 
kunne være 6 mand plus instrumenter og udstyr. Der skal 
helst være et klaver/keyboard. Hvis ikke, har de et lille 
keyboard 
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Kontaktperson 

Navn: Torben Zidore Madsen 

E-mail: torben.zidore.gmail.com 

Telefon: +45 30 50 96 73 



SeniorBrass
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 60-90 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 10-15 musikere. 

HVORNÅR: Efter aftale med den enkelte institution. 

SeniorBrass er en mindre del af Hjemmeværnets 
Musikkorps i Aarhus. 

Selve musikkorpset er oprettet i 1956 som et Brass Band 
og består af ca. 30 frivillige personer med musik som 
hobby, og SeniorBrass består af 12-15 medlemmer, der 
alle er pensionister, og derfor har mulighed for at spille i 
dagtimerne, hvilket vi har gjort adskellige gange, både på 
kommunens institutioner og ved militære arrangementer i 
dagtimerne 

Denne del af musikkorpset spiller både militærmusik, men 
også populærmusik med både folkemusik, danske sange 
og meget mere. SeniorBrass sammensætter et program til 
hver koncert de optræder med, og har man specielle 
ønsker prøver de på at opfylde disse. 

41

Kontaktperson 

Navn: Mogens Larsen 

E-mail: molar@gefiberpost.dk 

Telefon: +45 40 75 89 48 



Senex Brass Band 
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 45-60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 25 musikere. 

HVORNÅR: Helst mandag aften, men kontakt gerne ift. 
ønsker. 

Brass Band elsker at spille og formidle musik. De har 
tidligere spillet til både kommunale sommer- og 
vinterkoncerter og spiller hvert år til juleparade i Aarhus, 
når julemanden kommer til byen. Derudover spiller de flere 
kirkekoncerter. Deres traditionsrige julekoncert i 
Musikhusets cafe, er nok deres største publikumssucces. 

Bandet kan levere en klassisk brass band koncert - med et 
blandet repertoire af marcher, populær musik, danske 
fællessange og meget mere. Programmet kan selvfølgelig 
sammensættes efter ”arrangørens” ønsker. 

Eneste ”krav” er et stort lokale, så musikken ikke bliver for 
voldsom, samt stole til alle musikere. 
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Kontaktperson 

Navn: Allan Nyholm 

E-mail: nyholm.stautrup@gmail.com 

Telefon: +45 20 11 09 21 



Aarhus Promenadeorkester  
FOR: Overvejende lokalcentre, men visse plejehjem kan også 
have glæde af koncerten. 

VARIGHED: 2 x 45 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: cirka 30 musikere. 

HVORNÅR: De spiller på alle tidspunkter i dagtiden. Skal der 
være koncert i weekenden kræves ekstra honorar. 

Koncerten henvender sig til ”de unge på 40” og derover. Aarhus 

Promenadeorkester har eksisteret siden 1980. Orkesteret 
består af omkring 30 erfarne og dygtige amatørmusikere, som 

kan lide at spille sammen. Det kan mærkes på stemningen i 

orkestret, der består af strygere, blæsere, klaver og slagtøj. I 

orkesteret er desuden en sangerinde, Sophia Frovin, der har en 
meget stor og flot stemme. 

Aarhus Promenadeorkester spiller musik, som de fleste kender 

af komponister som Strauss, Lumby og Lehar. Men Aarhus 

Promenadeorkester spiller også moderne melodier, som man 
kender fra musicals, radio og fjernsyn. 

___________

Der skal være plads til orkesteret. Der skal være 30 stole uden 
armlæn, klaver og der må gerne serveres kaffe i pausen. 
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Kontaktperson 

Navn: Aksel Lange 

E-mail: aks@dadlnet.dk 

Telefon: +45 21 75 60 81 



Spillemandslauget Østjyderne 
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 15 musikere. 

HVORNÅR: Hverdage: efter normal arbejdstid. Weekender: 
ingen begrænsning 

Spillemandslauget Østjyderne tilbyder en koncert med 
dansk og nordisk folkemusik/spillemandsmusik krydret 
med historier og fortællinger om musikken. I løbet af 
koncerten spiller de også til et par fællessange.

____________

De har brug for stole uden armlæn til orkesteret. 

De har brug for at kunne komme ind i lokalet ca. en halv 
time før start, så vi har godt tid til at pakke ud og stille op. 

De giver besked i god tid om, hvor mange vi helt præcist 
kommer. 

De vil gerne have en kontaktperson på stedet. 
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Kontaktperson 

Navn: Hans Jørgen Kirkeby 

E-mail: hjkirkeby@gmail.com 

Telefon: +45 23 34 47 76 



SeniorSwing
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: Max 2 x 45 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: cirka 20 musikere. 

HVORNÅR: Alle hverdage (gerne tirsdag) i dagtimerne 
pånær ordinære ferieperioder. 

Seniorswing tilbyder en koncert med stort Bigband med 
sangerinde. De spiller underholdnings-og dansemusik, hvor 
repertoiret er afpasset efter klientellet og evt. specifikke 
ønsker. 

_________

Koncertareal/scene: 8 x 5 meter (evt. alternativ aftales 
med orkesteret) 

Stole: 22 stk. uden armlæn. 

Strøm: Adgang til 220 volt / 10 amp. Strøm på scenen. 

Opstilling: 1 time før koncertens begyndelse 
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Navn: Ove Sønderskov 

E-mail: ovesoenderskov@gmail.com eller mail@seniorswing.dk 

Telefon: +45 24 81 61 47 



Keld’s Kulinariske Kapel 
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: 2 x 35 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 10-14 musikere. 

HVORNÅR: Hele året efter aftale. 

Vi er et aarhusiansk brass band med blandt andet følgende i 
vores repertoire: 
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Kontaktpersoner 

Navn: Keld Vestergaard Sørensen 

E-mail: tubakeld@mail.dk 

Telefon: 2174 1432  eller

Navn: Frank Karlsen 

Mail: frank.karlsen@mail.dk 

Telefon. 2041 5782

• Svantes lykkelige

dag 

• Se det summer af 

sol

• Kanske frøken

Carlson 

• Knaldrøde   

gummibåd         

• Kokusnødden

• Det er sommer det 

er sol

• Om lidt bli’r her  

stille

• Himmelhunden 

• To lys på et bord 

• Mormors 

kolonihavehus

• Congratulations

• Boogie Woogie

• Rock Around the

Clock

• Love Me Tender 

• Snevalsen 

• Eviva Espania

• Man ka’ vel ikke 

gøre for…

• When I’m Sixty

Four

• Bluberry Hill 

• Tango Jalousie

• Glen Miller potp. 

• Grease Lightning

• Tijuana Taxi 

Og mange flere... 

Koncertareal minimum 4 x 6 m. samt 14 stole til musikerne. 



Aarhus Harmonikaklub 
FOR: De spiller oftest i lokalcentre, men også gerne på plejehjem. 

VARIGHED: 120 minutter inkl. en kort pause. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 6-8 musikere. 

HVORNÅR: Alle uger og ugedage efter aftale. 

De tilbyder harmonikamusik og spiller et bredt udsnit af vals, 
polka, march og tango fra forskellige lande. 

Harmonikaklubben spiller naturligvis også kendte danske viser, 

og medbringer sanghæfter, så de får en gang fællessang. 

Deres målgruppe er voksne og ældre personer, folk som er på 

lokalcentre eller deltager i aktiviteter der. 

Klubbens medlemmer er fordelt på to hold, som optræder hver 

for sig. 

Klubben er en af Danmarks ældste harmonikaklubber, og kan 

fejre 80-års jubilæum i 2021. 

__________

De har brug for stole uden armlæn til de deltagende personer, 
samt lidt plads til vores udstyr. 
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Kontaktperson 

Navn: Preben Nielsen 

E-mail: aarhusharmonikaklub@mail.dk 

Telefon: +45 22 36 89 24 



Aros Blæserne Brass Band 
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 50 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 30 musikere. 

HVORNÅR: Fra 1. okt. til 1 maj på onsdage mellem 18.30 –
20.30. 

Alt fra Bach til Beatles og danske sange, udsat for Brass 
Band 

________

Behov for stole til 30 mand, opsat i en halvcirkel. Udføres 
selv af orkestret. 
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Kontaktperson 

Navn: Gert A. Ejlertsen 

E-mail: aros-bbb@outlook.dk 

Telefon: +45 51 71 78 71 



Visens Venner Århus 
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: 2 x 45 minutter eller efter aftale. 

Visens Venner Århus tilbyder en erindringstur gennem viser, 
sange, ørehængere og fællessang fra før verden gik af lave. 
Det er veldokumenteret gennem musikterapien, at sang og 
musik har en meget positiv virkning. De tilbyder ikke 
musikterapi, men en underholdende eftermiddag. 

Har I særlige ønsker til programmet så kontakt Visens 
Venner, så I sammen kan planlægge arrangementet. De 
akkompagnerer selv på forskellige instrumenter, 
eksempelvis klaver, guitar, ukulele, mandolin, banjo m.v. 

__________

De medbringer selv alt teknisk udstyr og møder op en time 
før arrangementets start. 
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Kontaktperson 

Navn: Ole Christensen 

E-mail: oc@olechristensen.de 

Telefon: +45 30 11 09 16 



Suzukibørn fra Aarhus Musikskole
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: Cirka 20 musikere. 

HVORNÅR: Uge 6 til og med uge 21 og uge 36 til og med uge 50. 

Alle hverdage - gerne mandage - mellem klokken 13.30 og 17.00

Violinbørnene fra Aarhus Musikskole er i alderen 4 – 15 år og 

spiller sammen på trods af spredning i alder og kunnen. 

Sammenspillet på tværs er særkende for suzukimetoden, som de 
undervises efter. Metoden tager udgangspunkt i barnet og 

fokuserer på barnets oplevelse af musik og evne til at gengive 

den. Repertoiret er primært klassisk med mange velkendte 

stykker og appellerer til alle aldersgrupper. Der spilles 2 gange af 
en ½ time. 

Koncerterne arrangeres af Forældreforeningen Tone i 

samarbejde med violinlærere fra Aarhus Musikskole. Børnene 

kan ikke spille hvilken som helst weekend og det kræver en lærer 
fra Aarhus Musikskole har tid til tage med. Kontakt dem derfor i 

god til inden. 

De har brug for et øvelokale med klaver. 
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Kontaktperson 

Navn: Hans Jørgensen 

E-mail: hanstastisk@hotmail.com 

Telefon: +45 41 40 63 42 



CanterinoKoret
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: Cirka 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 25 sangere. 

HVORNÅR: I november og december. Alle hverdage - gerne 
mandage - mellem klokken 13.30 og 17.00

Canterinokoret tilbyder en dejlig julekoncert med salmer og 
sange alle kan synge med på. 
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Kontaktperson 

Navn: Viggo Erichsen 

E-mail: viggoerichse@outlook.dk 

Telefon: +45 21 72 18 49 



Metalkoret Vulkan
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 2 x 30 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: Cirka 18 sangere. 

HVORNÅR: Uge 6 til og med uge 21 og uge 36 til og med uge 50. 

Alle hverdage - men gerne mandage - mellem klokken 13.30 og 
17.00. 

Koret synger bl.a. alle de kendte sange af Benny Andersen, Poul 

Dissing, Kim Larsen og John Mogensen samt sangene fra Morten 
Korch filmene. En del af repertoiret er arrangeret af korets 

dirigent Bjørn ”Bønne” Christensen. Endvidere har koret også et 

hyggeligt julerepertoire og de synger også gerne fællessang med 

publikum efter Højskolesangbogen.

De vil gerne have et klaver til rådighed.  
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Kontaktperson 

Navn: Tove Vangsøe

E-mail: tove0102@gmail.com 

Telefon: +45 40 41 99 59



Aarhus Pigekantori
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: 45 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: Cirka 17 sangere. 

HVORNÅR: Aarhus Pigekantori optræder efter aftale. Koret har 

prøve mandag eftermiddag, og vil derfor altid kunne stille op 
mandag, men deltager også gerne i weekenden. 

Aarhus Pigekantori er et pigekor, som består af piger i alderen 

13-18 år. Koret er etableret som et samarbejde mellem Skt. 
Lukas Kirke og Langenæskirken. Koret har et tilhørende juniorkor 

og spirekor. 

Aarhus Pigekantori synger et repertoire bestående af både 

klassisk og rytmisk musik inden for forskellige genrer med 
betoning af kirkemusikken. Koret synger både på dansk, engelsk 

og latin. Koret optræder jævnligt til offentlige arrangementer i 

byens kirker, men har også på Aros, Gl. Estrup og lignende steder. 

Koret tilpasser altid sit program til både årstiden og publikum, og 
lader gerne publikum tage del i musikken gennem velkendte 

fællessange. 

De har behov for strøm til klaver. 
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Kontaktperson 

Navn: Maria Adelheid 

E-mail: mariaadelheid@outlook.dk 

Telefon: +45 31 78 49 09 



NOTA-koret
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: Cirka 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: Cirka 22 sangere. 

HVORNÅR: Torsdage fra kl. 18.30 og lørdage fra kl. 15.00 i 
oktober, november, december, januar og februar. 

Beskrivelse af tilbuddet 

NOTA-koret tilbyder et arrangement, der består af både 
fællessang med et udvalg af kendte og elskede danske 
sange og a capella værker. Korets repertoire spænder vidt 
og rummer sange på både dansk, norsk, svensk, engelsk, 
tysk og latin. Nota-koret er dannet i 1968 og består af ca. 22 
medlemmer. De sætter stor pris på denne koncertform, hvor 
glæden ved at synge sammen skaber merværdi for både 
publikum og koret. En koncert med NOTA-koret egner sig 
perfekt til både plejehjem og lokalcentre. 
Koncerten varer 45-60 minutter alt efter ønske. 

De har brug for et klaver og plads til koropstilling. 

54

Navn: Anne Kau Henriksen 

E-mail: info@notakoret.dk 

Telefon: +45 51 88 84 67



Cassiopeia Koret 
FOR: Lokalcentre og plejehjem 

VARIGHED: 40-60 minutter/2 x 45 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 16 sangere. 

HVORNÅR: Mandag til torsdag fra ca. kl. 16 af i ugerne 19-24, 

38-41 og 43-51  

Få Cassiopeia Koret på besøg til en hyggelig sangeftermiddag 

eller aften! Med mulighed for enten et helt sæt som 

fællessangsarrangement med publikum eller løbende 
inddragelse af fællessange under koncerten. De prioriterer et 

varieret repertoire med noget for alle, uanset om man er ung, 

gammel eller rigtig gammel, og om man er til den ene eller anden 

slags musik. Forvent både gamle og nye danske og udenlandske 
hits fra både det klassiske og rytmiske repertoire, samt et par 

numre dedikeret til årstiden – så garanterer de for en koncert 

med højt humør! 

Koret vil gerne låne klaver. De står op og synger, uden mikrofon, 
og er derved fleksible ift. opsætning. De vil desuden meget gerne 

få et lokale til at varme op i, inden koncerten. Vi håber både at 

kunne tilbyde koncert sen eftermiddag op til aftensmadstid, og 
efter aftensmaden. 
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Kontaktpersoner 

Navn: Jakob Nielsson, Dirigent /Annelise Foged Rasmussen, Formand 

E-mail: jakobnielsson@hotmail.com / annelisehmr@gmail.com 

Telefon: +45 27 15 78 06 / +45 30 45 30 25 



Folkedanse Foreningen for 
Aarhus og Omegn 

FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: Cirka 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 10 (2 musikere og 8 dansere). 

HVORNÅR: De kan optræde ca. 4 gange i vintersæsonen, og på 

hverdage mellem kl. 13.30 og 15.00. 

Folkedanserne giver en kort introduktion af nogle udvalgte 

folkedanse, som de herefter danser, og tager gerne publikum 

med ud i lettere danse. 

Midtvejs præsenterer de deres folkedansedragter, bl.a. hvor de 

kommer fra, hvor gamle de er, hvad de er lavet af, osv. 

Herefter opvisning af flere danse, med opfordring til, at deltage i 

et par lette danse, tilpasset deltagernes motorik. 
De vil gerne låne mikrofon, hvis muligt. Ellers har de selv noget 

med. De vil gerne have en kontaktperson fra institutionen. Hvis 

stedet gerne vil holde kaffepause midtvejs i arrangementet, er de 

fleksible for det. 
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Kontaktperson 

Navn: Finn Jørgensen 

E-mail: fthorupj@stofanet.dk 

Telefon: +45 91 25 84 43 



Vi-Senior
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: Cirka 10. 

HVORNÅR: Vi-Senior har ca. 6-7 arrangementer om året, 
hvilket sker efter aftale med lokalcentrets/ plejehjemmets 
kontaktperson. De er fleksible. 

Vi-Senior er et netværk af vietnamesiske ældre fra 60+, hvor 
fokus er på at øge ”Appetit på livet” gennem nærende 
ældrefællesskab. De vil gerne være med til at bringe 
kulturelle oplevelser ud til andre ældre vietnamesiske 
borgere og være med til at skabe interesse for hinanden på 
tværs af kulturelle baggrund med vietnamesisk sang, dans 
og mad. 

Når aftalen er på plads, aftaler Vi-Senior et formøde med 
kontaktpersonen, hvor de kan komme ud og se scenen og 
får afklaring omkring cd-afspiller, højtaler og evt. mikrofon. 

57

Kontaktperson 

Navn: Dung Le 

E-mail: info@vi-senior.dk 

Telefon: +45 50 53 53 37 



Andre musiske- og kulturelle samarbejder

På de næste par sider kan du læse om 

tilbud, som er blevet til på baggrund af 

andre samarbejdsaftaler med en række 

prominente musiske- og kulturelle aktører 

på den Aarhusianske og den nationale 

scene. 
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1000Fryd – Aarhus Musikskole
FOR: Lokalcentre og plejehjem. 

VARIGHED: 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 6-12 musikere. 

HVORNÅR: Cirka hver måned (ikke juli) - ofte tirsdage. 

Aarhus Musikskole arrangerer små koncerter, hvor eleverne 
præsenterer og spiller i en koncertform. Indholdet rammesættes, 

så der er genkendelighed og fællessang indlagt i programmet, af 

og til også musik-quiz. 

1000Fryd er positive musikalske møder mellem unge og gamle. 

Vi bringer musikbørn og unge ud til plejecentre og ældreboliger, 

bygger bro, skaber stemninger og spreder glæde. De formår 

gennem musik og sang at bringe hidtil forsvundne minder og 
stemninger frem, som ikke meget andet kan. 

Musikskolen sørger for koordinering, transport og afvikling af 

koncerterne, herunder kontakten til medvirkende elever og 

lærere. Indimellem optræder et af musikskolens kor. Her har de 
brug for en større sal. Ellers: saft og kaffe til deltagere, et 

velstemt og intakt klaver. Nem og tydelig adgang til koncert 

lokalet (skilte og info), en kontaktperson (gerne disponibel på 
dagen evt eller tlf.) 
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Kontaktperson 

Navn: Henrik Christiansen 

E-mail: henrikc59@gmail.com 

Telefon: +45 51 98 88 63 



BaroqueAros
FOR: Plejehjem og lokalcentre. 

VARIGHED: 60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 3-10 musikere. 

HVORNÅR: Efter aftale 4-8 gange om året. 

BaroqueAros spiller barokmusik på gamle originalinstrumenter. 
Der fortælles undervejs om musikken og om de specielle 

barokinstrumenter der spilles på. Publikum får en unik mulighed 

for at komme helt tæt på musikerne og der opstår en ny form for 
kommunikation og et helt speciel fællesskab på tværs af alder og 

baggrund. 

Der er brug for et stort lokale med plads til “scenegulv”. 

BaroqueAros medbringer eget cembalo og øvrigt udstyr. Der er 
dog brug for at låne to stole uden armlæn. BaroqueAros har brug 

for en kontaktperson på stedet til indlede de aftaler samt hjælp 

på dagen. Ca. 3-4 uger før arrangementet vil BaroqueAros

fremsende en fil med materiale, der kan printes og hænges 
op/uddeles på stedet for koncerten. BaroqueAros har brug for et 

“backstage”-lokale til omklædning og instrumentudpakning. Dette 

lokale samt koncertlokalet bedes være tilgængelige senest en 
time inden koncerten. 
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Kontaktperson 

Navn: Christine H. Larsen, ensembleleder. 

E-mail: christinebratsch@icloud.com 

Telefon: + 45 28 39 01 13 



Flying Superkids
FOR: Plejehjem og lokalcentre. 

VARIGHED: Varierende. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 3-10 superkids. 

HVORNÅR: De kan optræde fra oktober/november og frem til maj. De 

har mulighed for at tage ud og lave et minishow, hvor de viser 
forskellige tricks frem og skaber lidt livsglæde.

Superkidsene elsker at optræde uanset hvor det er henne og hvor 

mange publikummer der er, og deres strålende humør og fantastiske 
energi plejer at smitte af på publikum og skabe en masse glæde hos 

dem.

De er meget fleksible i forhold til hvad vi kan optræde med og i hvor 

lang tid. Det afhænger af det enkelte sted og hvad de ønsker. Showet 
henvender sig til alle aldersgrupper. Der kræves meget plads, hvis det 

er spring og mindre plads til hulahop, akrobatik, sjipning mv. Men de 

kan tilpasse nogle numre til pladsen.

Hvordan får man en aftale ?
Årligt udsendes datoer for næste års koncerter via mail til råd, 

oplevelsesmedarbejder og frivilligkonsulenter. Der ansøges om en 

koncertdato via mail til den centrale tovholder i Sundhed og Omsorg.
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Kontaktperson 

Navn: Anne Bay 

E-mail: anbano@aarhus.dk

mailto:anbano@aarhus.dk


Aarhus Symfoniorkester
FOR: Lokalcentre og/eller plejehjem.

VARIGHED: ca. 60 minutter.

ANTAL OPTRÆDENDE: 9 musikere – (en kvartet og en kvintet).

PROGRAM: Blandet repertoire

HVORNÅR: Der afholdes 6-8 koncerter om året fordelt på en uge 
i hhv. efteråret og foråret.

To mindre ensembler af musikere fra Aarhus Symfoniorkester 

tager på tur rundt på plejehjem og lokalcentre og spiller for 
borgerne. Koncerterne foregår i en afslappet atmosfære 

og repertoiret byder på genkendelig og lettere klassisk musik.

Orkestret har brug for gulvplads: 6 meter i bredden og 3 meter i 

dybden. De beder om at der stilles et lokale til rådighed, hvor 
musikerne kan pakke deres instrumenter ud. Desuden skal der 

være en almindelig stol uden armlæn til hver af musikere. 

Musikerne medbringer selv nodestativer.

Hvordan får man en aftale ?
Årligt udsendes datoer for næste års koncerter via mail til råd, 

oplevelsesmedarbejder og frivilligkonsulenter. Der ansøges om 

en koncertdato via mail til den centrale tovholder i Sundhed og 
Omsorg.
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Kontaktperson 

Navn: Anne Bay 

E-mail: anbano@aarhus.dk

mailto:anbano@aarhus.dk


Aarhus Jazz Orchestra
FOR: Primært lokalcentre, men kan med fordel også spilles på 
plejehjem. 

VARIGHED: 50-60 minutter. 

ANTAL OPTRÆDENDE: 5-7 musikere. 

HVORNÅR: 12 lokalcenterkoncerter fordelt på forår og efterår. 
Øvrige aktiviteter udbydes løbende. 

Aarhus Jazz Orchestra præsenterer anderledes, kunstneriske 

projekter, hvor orkestret udvikler særlige koncepter til 
lokalcentrene. Her er både fællessang, anekdoter og nostalgi på 

programmet, og humøret er højt hos både musikere og publikum. 

Aarhus Jazz Orchestra udarbejder en koncertaftaler til alle 

arrangementer, hvor behov for fx plads, catering m.v. 
udspecificeres, men udgangspunkt er der behov for gulvplads 4 

meter i dybden x 6 meter i bredden. Musikerne har altid brug for 

kaffe med mælk, en flaske vand med skruelåg pr. musiker samt 

lidt frugt og sødt til kaffen. Der skal være et aflåseligt lokale til 
musikerne, hvor de kan opbevare udstyr. Udover musikerne skal 

der i lokalet være plads til minimum 40 publikummer med 

mindre andet aftales. 
Hvordan får man en aftale ?

Årligt udsendes datoer for næste års koncerter via mail til råd, 

oplevelsesmedarbejder og frivilligkonsulenter. Der ansøges om 

en koncertdato via mail til den centrale tovholder i Sundhed og 
Omsorg.
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Kontaktperson 

Navn: Anne Bay 

E-mail: anbano@aarhus.dk

mailto:anbano@aarhus.dk
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