
Sange til livetSange til livet
- et ”syng- med” arrangement i Ældre Sagen

Vi spiller og I synger med ...

Glæd publikum 
med Goe´ GammeldaGs
jazzmelodier fra denGanG

JAZZ MED TO bringer jazzen fra dengang 
indenfor, og spiller de gamle kendte melodier 
med energi, spilleglæde og en anekdote eller 
to, som binder numrene sammen. Siden duoen 
opstod i starten af 2021 er der spillet godt 120 
koncerter rundt i hele Danmark.

MUSIKERNE
På klaver, sax og sang er Brian Svendsen klar 
til at spille sammen med Søren Peter Frøsig på 
trompet og sang. De to har hver mere end 20 års 
erfaring fra den traditionelle jazzscene, og spiller 
med glæde, engagement og et smil på læben, 
som helt sikkert bringer humøret et par grader i 
vejret.

SE FILMEN - og bliv inspireret >>> 
https://youtu.be/gbw2dqHNmbg

GENHØR MED: 
Sidder på et værtshus, 
What a wonderful World, 
Nyboders Pris, Manden 
på risten, Smile m.fl.

BOOKING på 
40 73 16 07

KONCERTEN
-Som en samlet koncert på
1x60 minutter eller 2 x 45 
minutter. Har I specielle 
ønsker, så spørg endelig.

Vi skal have adgang til 230V strøm •
Sceneareal ca. 2x3 meter med en fast 
baggrund • Vi skal have adgang til 
vand/kaffe i forbindelse med  vores 
optræden • Vi har selv PA-anlæg med 
til op til 200 publikummer.

Med udgangspunkt i Ældre Sagens egen 
sangbog ”Sange til livet” spiller JAZZ MED 
TO en koncert med favoritter fra sangbo-
gen. Publikum får rig mulighed for at synge 
med på sangene.

Som arrangør er I naturligvis velkommen 
til at komme med forslag til et par sange til 
koncerten..

Musikerne
Søren Peter Frøsig er trompetist, sanger 
og med sig har han Brian Svendsen på kla-
ver og klarinet.  Sammen udgør de JAZZ 
MED TO og de leverer historierne og mu-
sikken med spilleglæde, engagement og et 
smil på læben.

Varighed
Som en samlet koncert på 1x60 minutter 
eller 2 x 45 minutter. 

Har I specielle ønsker, så spørg endelig

PRIS
Normalpris 5.000 kr. excl. transport. 

ÆLDRE SAGEN PRIS 4.800 kr.
Excl. transport.


