
78’er Ønskekoncert
Nostalgisk genhør med musik fra de gamle lakplader

Leif Druedahl fra 78’er Klubben kommer med over 8.500 
forskellige numre fra de gamle 78’er plader og opfylder 
tilhørernes musikønsker, krydret med fortælling om og fra 
hjemmemusikkens barndom fra ca. 1920 til 1959.

I 3 år er 78’er Klubben kommet med hele pladesamlingen 
og har lavet 78’er Ønskekoncerter en lang række forskel-
lige steder. Genhøret med musik og sang fremkalder 
glæde, og kære, gamle minder dukker op. 

I gammel “Giro 413 stil” ønskes musik og sang fra gamle 
dage. F.eks. med Osvald Helmuth, Liva Weel, Holger Fæl-
lessanger, Carl Brisson, Wandy Tworek, Elsa Sigfuss, Leo 
Matthisen, Svend Asmussen, Raquel Rastenni, Gustav 
Winckler eller andre af de mange hundrede kunstnere, der 
kan vælges imellem.

Om en 78’er Ønskekoncert:
De tilstedeværende giver udtryk for, hvad de gerne vil 
opleve et genhør med. Numret findes i den medbragte 
database inden for få sekunder og afspilles herefter. 
De, der får et ønske opfyldt, kan evt. fortælle om årsagen 
til netop dette ønske. 

Ind imellem fortæller Leif Druedahl om grammofonpladernes histo-
rie og/eller om den valgte musik. 
Varighed: Efter aftale - typisk 2 x 45 minutter.

Baggrund: 
For mange år siden begyndte Leif Druedahl at samle på de gamle 
78’er lak-grammofonplader. 
Pladernes indhold er blevet digitaliseret og renset for den værste 
nålestøj og ridser.
Samlingen blev efterhånden så stor, at han etablerede 78’er Klub-
ben, som har til formål at dele glæden ved den gamle musik med 
andre. 
Nu er 78’er samlingen kommet op på over 8.500 pladesider.

Om det praktiske;
Til en 78’er Ønskekoncert medbringes at nødvendigt ud-
styr: Over 8.500 pladesider, rejsegrammofoner, tragtgram-
mofon, højtalere, digitalt afspilningsudstyr, gamle plader og 
pladeomslag, ønskesedler, inspirationslister m.v.

Referencer:
Revymuseet, Gundsø Teater & Musk, Ågerup Ældreklub, 
Ældersagen, Foreningen Norden, Bornholms Højskole, 
Spraglehøjgård, Trekroner plejehjem, Hellig Kors Kirkes 
Venner, Plejehjemmet Kastaniehaven.

Pris: 1200,- kr + transportomkostninger (fra Roskilde).
Nærmere oplysninger og booking: 78@teater-musik.dk 
tlf.: 4678 6030 /2428 9321
Om 78’er Klubben: http://teater-musik.dk/78
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