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I 2017 kan vi fejre Kai Normann Andersen og Poul Henningsen (PH), 

som begge døde for netop 50 år siden. 

PH – søn af forfatterne Agnes Henningsen og Carl Ewald – var en 

særdeles alsidig mand: maler, lysmager, arkitekt, revyforfatter, 

filminstruktør og grundlægger af det samfundskritiske tidsskrift 

Kritisk Revy, som sammen med mange af revyteksterne gjorde ham til 

en hovedskikkelse inden for kulturradikalismen i 1930’erne. 

PH tjente godt – ikke mindst på sine revolutionerende lamper – og det 

gav ham frihed til at skrive revyviser som ”Ølhunden”og den geniale 

”Man binder os på mund og hånd,” som indirekte handler om den tyske 

besættelse og censur. 

Med ”Man binder os – ”fra revykomedien Dyveke indledte PH et 

frugtbart samarbejde med komponisten Kai Normann Andersen, som 

varede hele livet. Andersen var oprindelig bankmand, men helligede 

sig i en ung alder musikken og blev snart en af de førende danske 

komponister. Han lavede iørefaldende melodier til mere end 50 

spillefilm, bl.a. ”Landmandsliv” og ”Cassiopeia,”og til flere af Kaj 

Munks og Kjell Abells skuespil. Hertil kommer mere end 900 melodier 



til sange og revyforestillinger. Imponerende! Hans succes skyldes ikke 

mindst hans evne til at lytte og forme tekstens budskab i melodien - 

som f.eks. i PH’s ”I dit korte liv.” 

 

Sangeren Dorte Mørup Tagmose er 

blevet landskendt ikke mindst på grund 

af sin evne til at fortolke Poul 

Henningsens viser. Hun har optrådt i 

de fleste af landets musikhuse og 

spillesteder, og i 2004 indspillede hun 

en cd med 15 af PH’s kendteste viser, 

bl.a. ”Sig de ord, du ved” og ”Jeg gi’r 

mit humør en gang lak.” 

 

Der er således lagt op til en hyggelig 

koncert med velkendte strofer. 

Koncerten kan være en aftenkoncert 

med spisning eller en 

eftermiddagskoncert med kaffebord. 

Dorte Mørup Tagmose akkompagneres 

af pianist og kan selv medbringe klaver og lydanlæg.  

 

PRIS: Særtilbud til ældresagen: kr. 6000,- (ekskl. kørsel fra Esbjerg)  

 

Vi fortsætter succesen fra 2017 og 2018 og hylder også de to store 

kunstnere i 2019. 

 

Henvendelse direkte til Dorte Mørup Tagmose for booking og pris på 

telefon 28748851 eller på mail: 

moeruptagmose@esenet.dk. 

Følg i øvrigt Dorte Mørup Tagmose på facebook eller klik ind på 

www.moeruptagmose.dk og læs mere. 
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