
Gruppetilbud til Ældre Sagens 
lokalafdelinger for 2022 - 2023 

Den Musikalske Historie Om Kim Larsen 
Anekdoter, sjove historier og god musik - Anders Munch optræder med et anderledes show, hvor 
der lægges vægt på Storytelling såvel som musikken. Anders Munch starter den musikalske rejse 
om Kim Larsen i 1971 og frem til i dag. Syng med, læn dig tilbage, nyd musikken og historierne og 
få et anderledes og underholdende arrangement. 

 

Særligt tilbud til Ældre Sagen 
Munch Management tilbyder specielt til Ældre Sagen: 

- Koncert ”Den Musikalske Historie Om Kim Larsen” (varighed 1 x 60 min eller 
2 x 30 min.) 

- Anders Munch medbringer selv musikanlæg til maks. 200 publikummer. 
 

Priser for Ældre Sagens afdelinger: 
 

Spilledage Pris Ældre Sagens besparelse 
Søndag til torsdag 5.000 kr. + kørsel (2,17 kr. / km) 56 % 
Fredag og lørdag 6.500 kr. + kørsel (2,17 kr. / km) 58 % 

 
- Dertil skal der evt. tillægges færge og bro afgift. 
- Kørslen skal regnes fra post nr. 4573 

 
Hvad kan du forvente 
Anders Munch vægter den "rene vare". Intensitet og dynamik - og der næres dyb respekt for de 
traditionelle rødder i musikken. Anders har et bredt og alsidigt program med egne sange samt toner fra Kim 
Larsen og Gasolin' og har specialiseret sig i både at spille og fortolke Kim Larsens musik. 

 

Kort om Anders Munch 
Anders Munch har nu været på landevejen med sit Kim Larsen og Gasolin' show i mere end 20 år. Han har 
spillet til stort set alt - lige fra Barnedåb til Plejehjem og begravelse. Anders Munch har spillet i Go’Aften 
Danmark i forbindelse med Kim Larsens 60 års fødselsdag og har sammen med sit band, Munch & Broder- 
skabet spillet et utal af koncerter i hele Norden og rundt i Europa. 
Senest har Anders Munch deltaget i TV2 udsendelsen "Vi holder Danmark i Live". 

 
Booking: 
MusikerBørsen ApS 
Aage Jørgensen 
7536 3440 – 2069 0397 
aage@musikerboersen.dk 

 
Website: www.andersmunch.dk 
Facebook: Munch & Broderskabet 


