
    GRUPPETILBUD TIL ÆLDRE SAGENS LOKALAFDELINGER  

       Festligt foredrag om kendte danske koryfæer gennem tiden fortalt af 

Dansktoppens nr. 1 - journalisten                      
Flemming Antony 

          

Festlige anekdoter og historier om bl.a. Erhard Jakobsen, Dirch Passer, Gustav Winckler, Gunnar Nu 
Hansen, Jørn Hjorting, Ib Schønberg, Raquel Rastenni, Mogens Glistrup, Poul Bundgaard, kronprins 
Frederik og mange flere får man i et underholdende og festligt foredrag over to timer med sangeren og 
journalisten Flemming Antony. 

"Mit liv foran og bag kulisserne" er titlen på foredraget - og når han bruger den betegnelse, så er det 
ganske enkelt fordi, Flemming Antony har en solid baggrund både som journalist og dansktopsanger. Og 
netop som sanger har han netop erobret 1. pladsen på Dansktoppen med den gamle "Skamlingsbanken" og 
er derfor meget aktuel. Det er hans 7. hit på listens 1. plads gennem tiden. 

 

Hør den her - https://www.facebook.com/flemming.antony/videos/10207606181870239 

Han fortæller om sit utroligt spændende liv - og her oplever tilhørerne en nostalgisk tur gennem de seneste 
50-60 år.  

Som journalist har Antony bl.a. været ansat på Billed Bladet i midtfirserne, hvilket gav en masse fantastiske 
oplevelser. Han har også haft sin egen lokalavis og startede for omkring syv år siden en netavis, som i dag 
tager meget af hans tid. 

Han debuterede på Dansktoppen for 51 år siden og har siden leveret 65 hits på listen, hvilket er en rekord, 
han har haft i 15-20 år. Og som før nævnt indtager han 1. pladsen på listen lige for tiden. 



Hør et af hans store hits fra Dansktoppens guldaldertid – 
https://www.youtube.com/watch?v=5jnzjVfyEiI&list=RD5jnzjVfyEiI&start_radio=1   /    
 

             

I slutningen af tresserne var Antony producer på pladeselskabet Telefunken, hvor han bl.a. producerede de to 
meget berømte sange "Dybbøl Mølle maler stadig" med Erhard Jakobsen og Danmarks første 
fodboldslagsang "Rød-hvide Farver" med det daværende danske landshold med Allan Simonsen i spidsen. 
Det var også ham, der introducerede John Mogensen og Bamses Venner i Danmarks Radio. 

Foredraget varer et par timer - og ikke et eneste sekund er kedeligt. Man kommer virkelig bag kulisserne og 
får historier, man aldrig har hørt før. Der skal være adgang til powerpoint, da foredraget ledsages af billeder. 

Flemming Antony kører med to typer foredrag.  

Ovennævnte koster  (speciel pris til Ældre Sagens Lokalafdelinger): 
 
Sjælland 3.500 + kørsel             (beregnes fra Blangslev 4700 Næstved) 
Fyn          4.000 + kørsel             (beregnes fra Blangslev 4700 Næstved) 
Jylland    4.500 + kørsel             (beregnes fra Blangslev 4700 Næstved)   
 
Ønsker man et musikalsk foredrag, hvor Antony synger nogle af sine kendte sange ind i mellem, forhandles 
prisen i hvert tilfælde. Det vil betyde en merpris på 4.000, da der skal lejes musikanlæg. 

Er man interesseret i at høre mere, så ring til 40 20 16 01 eller skriv til fa@2700-netavisen. 

Med venlig hilsen og på gensyn, 

Flemming Antony 

 
 


