
 
TRE MAND FREM FOR EN ENKELT - På vedhæftede præsentation kan vi ses, og det er vel også en del af at 
blive hørt! 
  
Vi har i de sidste 4 – 5 år været ude med en række fællessange, egne sange og tilhørende historier. Det er 
vist det, man kalder et koncept.  – Fællessange og egne sange – i skøn blanding. Vi bliver alle en del af en 
god aften, der handler om os selv, og dem vi ser på. Som det hele skrider frem, bliver der sunget igennem, 
klappet spontant og løsnet hvor det strammer.  
  
Læs mere her 
 
Vi er tre gamle musikere, der har spillet og undervist i musik hele livet. Frank Guldagger er examineret 
pianist, født i 42, var seminarielærer, korleder arrangør o.s.v. spiller både klaver og harmonika. Peter Olsen 
har sine rødder i den rytmiske musik : jazz og rock, har haft glæde af hans meget store musikalske 
færdigheder. Han er født i 51 og har de sidste år arbejdet meget med den franske guitarist Django 
Reinhard, og det kan høres på hans spil. Flemming Fuglsang er fra 47, var med i 60- ernes folkbølge, hvor 
han spillede i Vise Vershuset i Tivoli. Han skriver sangene, synger dem og fortæller de mange ofte meget 
muntre historier. 
Fællessangene vælges måske i samarbejde med arrangør, der kan have særlige ønsker. Antallet varierer fra 
to til tolv. 
Koncertlængden kan tilpasses efter forhold og ønsker. Vi spiller ofte en time og et kvarter, måske med 
pause. 
Prisen er 4.500 kr. plus transport 
Vi kommer med lys og lyd. Har behov for alm strøm og ca 6 m2. 
Kontakt: Flemming Fuglsang på 22757419 eller 55459392 eller flemming.fuglsang@privat.dk 
 
  
Det er med musik som elastik i metermål, en tillidssag. Træk eller tryk de rigtige steder, så ses vi og høres 
ved. 
  
Flemming Fuglsang 
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