
 

Spændende og underholdende foredrag – 

Nu med masser af musik! 

  
Stefan Fønss, søn af den kendte radio- og tv-mand Sejr Volmer-Sørensen, er en både spændende, underholdende og 

meget alsidig foredragsholder. Nu også forfatter til bogen: 

 

Mit liv som en Fønss 
50 festlige og spændende år i underholdningsbranchen: Bakkens Friluftsscene, 

Etablissement Lorry, det københavnske 6-dages løb, Amager Scenen, Nordisk Film, 

Røde Kro Teater, Revymuseet o.m.m.m. 

Mange sjove oplevelser med alle de kendte og populære kunstnere fra fjernsynets 

barndom. 

Store damer på min vej: Anna Larssen Bjørner, Inger Merete Nordentoft, Kirsten 

Hüttemeier, Josephine Baker, Grethe Sønck og min mormor. 

 

 

Volmer-Sørensens fantastiske liv og karriere 
Koncertpianist, teater- og revydirektør, konferencier, forfatter, oversætter, radio- og tv-mand, skuespiller, instruktør. 

Han kunne det hele – han var en ener! 

Her kommer højdepunkterne i et spændende, afslørende og meget underholdende foredrag. 

Preben Uglebjerg ”Pigen fra Fyn”, Gitte Hænning ”Jeg snakker med mig selv”, Grethe og Jørgen Ingmann 

”Dansevise”, Siw Malmkvist ”Forelsket i København”, Lone Hertz ”Solskinsvise”, Volmer-Sørensen ”Bakken er 

Bakken igen”, Birthe Kjær ”Pas på den knaldrøde gummibåd”. 

 

 

Dansk Revy i 160 år                 
Spændende og fornøjelig rejse gennem dansk revy fra 1850 og til i dag. Fra den spæde start på Casino Teatret 

nytårsaften 1849 til dagens mangfoldighed af sommerrevyer landet rundt. Fra Dagmar Hansen, Carl Alstrup, Liva Weel, 

Storm P., Olga Svendsen, Osvald Helmuth, Marguerite Viby og frem til Aage Stentoft, PH, Stig Lommer, Klaus Pagh, 

Keld Petersen og Dirch Passer, Preben Kaas og Jørgen Ryg, Ib Schønberg og nutidens store navne: Ulf Pilgaard, Lisbet 

Dahl, Grethe Sønck, Volmer-Sørensen, Jesper Klein, Ørkenens Sønner, Zirkus Nemo, Det brune punktum, m.fl.. 

Schiøler Linck ”Ih hvor er det kommunalt”, Osvald Helmuth ”Brevet til Bulganin”, Liva Weel ”Man binder os på 

mund og hånd”, Helge Kjærulff-Schmidt ”Vi er alle i samme båd”, Erika Voigt ”Jacobsen”, Dirch Passer ”How Jazz 

was born”, Grethe Sønck og Volmer-Sørensen ”Livets gang” (pensionistvisen). 

 

 

Grethe Sønck – hele Danmarks Grethe 

Historien om en af de helt store damer i dansk underholdning. I mere end 60 år forlystede og underholdt hun hele 

familien Danmark. Fra swingende jazz til Klaus Jørgen. Revy, teater, film, radio og tv. Ikke mindst ”Gæt og grimasser” 

gjorde hun til en kæmpesucces. 

Også den private Grethe, bl.a. hendes ægteskab med min far, Sejr Volmer-Sørensen, fortæller jeg om. 

”Jeg slår et slag for det gode humør”, ”Dronning hos os”, ”Hvor hele livet er solskin”, ”Klaus Jørgen”, ”Kærlig 

hilsen Annemari”, ”Livets gang (pensionistvisen)”, ”I må ta` mig som jeg er”, ”Medicin med det samme”. 

 

 

Mit debatprogram er uden musik, men med masser af god debat! 
”Underholdning før og nu”, ”Livskvalitet”, ”Janteloven”, ”De store penge i sporten” og mange, mange flere emner. 

 

 

 

Hvert foredrag varer ca. 1½-2 timer incl. spørgetid. 

      Pris: Kr. 4.000,- + transport (vest for Storebælt kr. 1.000,- - øst for   

                                            Storebælt kr. 500,-)  
                              Stefan Fønss, Bryggervangen 62, st. tv., 2100 København Ø. 

                                           Tlf. 51421532 – E-mail: sftr@dbmail.dk  

                                                            www.stefanfoenss.dk                   
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