
BOOK  EN AKUSTISK KONCERT MED

BO SCHIØLER & SKAVANKERNE
Koncert-sæson 2019 er i fuld gang. Lad os finde en tid og en dato NU!                                                           
Et godt band for danske seniorer - og deres familie og venner.

Fra Kattejammer Rock - til ridder af Dannebrog - til sange fra den 3. alder.
Bo Schiøler 73 år, forsanger og ophavsmand til bandet, har været huspoet og komponist for børn og 
unge fra Vesterbro Ungdomsgård i 44 år. Bo medvirkede til - via 32 musikudgivelser - at sang- og 
teatergruppen fra Vesterbro blev kendt i ind- og udland. Nu er Bo igen talerør for en generation … 
denne gang hans egen: pensionistgeneration.

Bo Schiøler kæder sangene sammen med historier og anekdoter fra sit 44-årige virke som teater- og 
sanglærer på Vesterbro Ungdomsgård - og fra sin nuværende pensionist-tilværelse.

Musik-stil: Dæmpet Rock, Jazz, Blues, Singer-Songwriter, Folk og Blide Ballader.
Formål: I øjenhøjde - at skabe tanker og glæde. En 
musikalsk rund-rejse i liv, alder og aldring sunget 
og snakket af Bo Schiøler - en aktiv 73-årig 
pensionist.
Aktuel med det nye roste album:
PASSION - Sange fra et levet liv (efteråret 2018)

Bo har fået mange priser og hædersbevisninger, og i 
2006 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

“Med guitar og livslang erfaring - med følelser og 
refleksioner - inviterer han os indenfor i sit spændstige og 
vitale musikalske univers. Her mødes høj humor og dyb 
alvor. Hos Bo Schiøler er der aldrig tid til ligegyldig 
døgnflue-pop. Her er der nye langtidsholdbare, kraftfulde 
kvalitetssange - Rock, Blues, Jazz og Ballader ... Det 
swinger, og der er stor skønhed. Med stor sproglig 
sikkerhed beskriver Bo Schiøler livet i den 3. alder.”  
Sundance Music 2018.

FAKTA om Bo Schiøler & Skavankerne 

Bookingpris er kr. 10.000,- (København og Sjælland incl. transport - 
specialpris for Ældre Sagens lokal-afdelinger).                                                
- Øvrige Danmark: Må påregne benzin og evt. bro-afgift fra Kbh.  
Bandet har brug for følgende plads: Ca. 3 x 5 m.                                         
Bandet medbringer lydanlæg til 20-150 publikummer.                                             
Tid/format: 2 x 45 min. (incl. pause). Eller, efter aftale.

På scenen er: Bo Schiøler: Guitar og vokal - Jens Muhlig: Guitar og 
vokal  - Lennie H. Jakobsen: Vokal - Ronny Birch Holm: Keyboard - 
Jens Birkedal: Bas - Christian Winding: Trommer og vokal

For mere info - eller booking af Bo Schiøler & Skavankerne: 
Kontakt Bo Schiøler tlf. 22974534 
eller på mail: bo@schioler.dk www.boschioler.dk    Vi høres ved!
 
Steder, Bo Schiøler & Skavankerne har spillet: 
Rosenborgcentret K., Stæren N.V., PH Cafeen, Kulturstationen Vanløse, Tove Klubben, Valby - DK4 - TV 
koncert - Biblioteket, Rentemestervej - Ældrecenter, Valby - Kristkirken, Vesterbro   Ph Cafeen - Sløjfen, Amager - Pilegården, Brønshøj 
- Kulturhuset Karens Minde - Klerkesalen Sct.joseph (arr. Danske Seniorer) - Peder Lykke Centret - Foreningen Kulturnet, Kulturhuset -
 Kulturhuset Birkelundgaard, Albertslund, Tingbjerg Kirke, Kvartershuset, Amager, Sundhedshus - Vanløse, Amager Seniorklub, 
Kulturstation, Vanløse, Ørestadens Aktivcenter, JazzCup, m.m.
 … Kun fantasi, økonomi og pladsforhold sætter grænser. Intet er for stort eller for småt. Musikken er i top!

http://www.boschioler.dk

