
 
DET BEGYNDER MED HINANDEN 

- fra ungdomsoprør til Facebook Danmark.  

Et historisk tilbageblik.  

Arne Würgler 



Oplev en musikalsk peptalk af en sand legende fra dengang, hvor drømmen 
om en bedre og sjovere verden hørte tiden til. Hør ham fortælle og synge om 
dengang unge drømte om at lave verden om. Og om hvordan det siden gik... 

Hør en altid aktuel sangskriver, der som ung forelskede sig i de gamle danske 
sange og svor at synge på dansk.  

Genoplev de gamle sange og vor vores fælles historie fra den sorte skole i 
50´erne, 60´ernes og 70´ernes oprør med pandebånd, kollektiv og fri 
kærlighed, 70´erne med EF afstemning og Melodi Grand Prix, krig, krise, 
klassekamp og kærlighed. 

Hør Danmarks allersmukkeste sange og meget, meget mere… 

Oplev en musikalsk peptalk med massere af musik og humor, hvor der 

lægges vægt på publikums aktive medvirken. Nyd et stemningsfuldt og 

anderledes foredrag. Super-relevant i en splittet og svær samtid, med folk på 
flugt og uden større visioner og sande værdier.  

Oplev et bud på mangfoldighed, den fælles historie og ikke mindst – den 
gode fest.  

Hør Arne Würgler, der har spillet allerflest gange foran Christiansborg Slot.  

Hør Røde Wilfreds far og de danske sangskriveres formand igennem en 
menneskealder. 

 

Varighed 2 x 45 minutter. Formiddag - eftermiddag - aften. Pris 5000 kr.  

Ring eller mail og hør nærmere:  

arne@wurgler.dk  

 +45 23258044 

 

www.arnewurgler.dk 

 

mailto:arne@wurgler.dk
http://www.arnewurgler.dk/


Kritikken skrev om ARNE WÜRGLER bl.a.:  

 

“Stor succes her i Odense, ham må vi have igen”, Lene Dolmer Sørensen, formand 

Odense lokal afdeling, Ældresagen.  

”som den modne mand han er, forstår han til fulde den svære kunstneriske 

balancegang mellem det personlige og det politiske, og når han er allerbedst, går 

det op i en højere enhed! Og det er netop, hvad En hjertesag er - Würgler, når han 

er allerbedst”. Klaus Lynggaard, Information  

”Den musikalske indpakning af En Hjertesag står skarpt og giver liv til sange, der 

lander et sted mellem dansktoppen og protestsangen fra før, verden gik af 

lave.”  Jan Opstrup Poulsen, GAFFA 

”Arne Würgler er, med rette eller urette, blevet selve symbolet på den tid. Man 

glemmer ofte, når man taler om Würgler som stilikon, hvor ægte hans engagement 

altid har været.” Torben Bille – Midt i en  

Se Arne Würgler i DRs koncerthus genoplive minder fra bl.a. 1970’erne.  

https://youtu.be/NRl6yu7I3uM 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


