Har I lyst til en hyggelig eftermiddag eller aften med fællessang og fortælling.
Gode tekster og skønne melodier er fællesgods, som vi holder af. Samtidig fortæller sangene
danmarkshistorie. Vi genoplever historiske begivenheder, som digterne har udødeliggjort og vi oplever
årstiderne og højtiderne på en poetisk og vidunderlig måde gennem sangen. Hvad er julen uden julesange,
hvad er vinteren uden de kulderystende snevejrssange og foråret uden Den Blå Anemone?
Jeg fortæller om sangene, digterne, komponisterne og ikke mindste om de begivenheder, som sangene
refererer til. Vi synger et udvalg af smukke sange fra højskolesangbogen eller fra Ældre Sagens egen
sangbog ”Sange til Livet”.
Jeg tilbyder 3 forskellige programmer. Vælg mellem
1. Fra Grundtvig til Kim Larsen
2. Højskolesangbogen, - Danmarks mest elskede sangbog
3. Sange til Livet, - en farverige buket af sange fra Ældre Sagens egen sangbog.
Mit navn er Birgitte Hansen. Jeg har gennem rigtig mange år har jeg siddet ved klaveret og ledet
fællessangen ved utallige kaffeborde, ved højskolens morgensamlinger og aftenarrangementer.
Min baggrund er den, at jeg har været højskolelærer ved forskellige højskoler og siden i 15 år forstander for
Skælskør Folkehøjskole, hvor jeg etablerede en stærk sang-tradition med bl.a. kor-kurser i tæt samarbejde
med dirigent og komponist Michael Bojesen.
Jeg bor nu dels i Vestjylland og dels i København og kommer derfor gerne over hele landet.
Mit honorar er 4.000 kr. incl. transport, - altså en samlet pris og ens for alle, uanset om arrangementet skal
afholdes i Sønderjylland eller i Nordsjælland.
Varighed: 2 x 45 minutter, gerne med en kaffepause i midten.
Udstyr: vi skal bruge et antal højskolesangbøger (17. eller 18. udg.) eller Ældre Sagens ”Sange til Livet” + et
klaver. Jeg spiller helst selv til fællessangen.
Hjemmeside: http://www.fællessangogfortælling.dk eller http://www.sangforedrag.dk
E-mail: birgitte2009@gmail.com Tlf: 28 404 304

Udtalelser:
Tak til en dygtig foredragsholder
Birgitte levede op til mine forventninger. Hun kan sit kram og gør det godt. Inspirerende og velformuleret er
det hun siger og hun spiller dejligt til fællessangen.
Anmeldt af Inger Laursen, Kastanjegaarden i Aulum d. 6. januar 2020

Dejlig aften med fortælling og fællessang
En dejlig aften med Birgitte Hansen, der fortalte og spillede til nogle dejlige fællessange fra
Højskolesangbogen.
Anmeldt af Jette Højberg d. 16. oktober 2019

Tåstrup den 4. maj 2018
Birgitte Hansen er en medrivende foredragsholder med stor indsigt og viden. Hun fortæller levende, krydret
med små anekdoter og begejstring. Hendes højskole baggrund gør, at hun har en kæmpe viden, og kan
sætte tingene i perspektiv. Jeg nød kombinationen af foredrag og relevante sange. Super interessant. Jeg
har nu haft fornøjelsen af to af hendes foredrag - og ser frem til det næste.
Mvh
Britta Wichmann
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej Birgitte.
Hermed tusind tak for en dejlig eftermiddag hos Ældre Sagen, lokalafdeling Mors.
Foredrag og sang med base i højskolesangbogen, kan for nogen lyde lidt tungt. Men du fortalte på en
meget levende måde om digternes bevæggrunde for at skrive netop disse sange for ikke at tale om
komponisterne.
Vi sang både kendte og mindre kendte sange, hvor du selv sad ved klaveret og sang for.
På vegne af publikum (72 personer) kan hermed takke dig endnu engang for en dejlig eftermiddag.
På bestyrelsens vegne

Leo Kristensen
formand for Ældre Sagen Mors

Kære Birgitte Hansen
Lidt forsinket, men en lige stor tak for en spændende – interessant og fornøjeligt musik og sang eftermiddag for Ældre
Sagen Vallø.
Vi har fået mange positive og glade tilkendegivelser om dine fortællinger og viden om musikkens og sangenes historie.
Vi kan bestemt anbefale andre, at nyde denne oplevelse. Endnu en gang tak for en herlig eftermiddag.
Mange hilsner fra Ældre Sagen Vallø.
Peter M. Grønvold

