
Når I vil hygge jer med sjov, og sange man kan synge med 

på. 

 
                           Foto: Emil Andresen 

Forrygende musikalsk dansk show med Bertel Abildgaard - 

guitarKAJ: 

Bertel Abildgaard har den idé, at når han skal ud og optræde for seniorer, så skal det være 

nogle sange alle kender, eller også skal det være noget der er sjovt. 

Derfor synger han med glæde sange af Kim Larsen, John Mogensen, Otto Brandenburg, 

Bamse, Elvis og andre i sammen stil. Men han bruger også egne sjove sange fra 5xKaj, og 

fra de revyer han har optrådt i. Du får også mulighed for at høre nogle af de sjove anekdoter 

fra de mennesker han har mødt i sin lange karriere, lige fra Grethe Sønck til Annette Heick.  

Så hvis du er til sjov, sang, dansk hygge, så bestil Bertel til jeres næste arrangement. 

Se de gode anmeldelser her: 

Hold op hvor var det godt. Alle var begejstret og fik grinet og sunget med. Vi kan klart 

anbefale dig til andre i Ældre Sagen og OK Klubber. Erik Stein, Haslev. 

  

Alle klappede, grinede og sang og så der var stående bifald, så bliver det ikke bedre. 

Jenny, Holstebro. 



  

Du var et hit og jeg vil gerne engagere dig til vores julefrokost for medlemmerne. Anne 

Marie, OK Klubben Frederiksberg. 

 

Bertel Abildgaard spillede alle mulige melodier, f.eks. “Så længe jeg lever”, og det lykkedes 

ham hver eneste gang at spinde en hylende morsom ende omkring sangene--- 

alle måtte lynhurtigt overgive sig til denne totalt empatiske entertainer, og folk brød ind 

imellem simpelthen sammen, hikstede, så at sige, af grin, så lommetørklæderne måtte i 

brug. Spil Dansk for Ældre Sagen i Kerteminde, Emil Andresen 

  

● Tilbudspris: 3.000,- kr. + transport fra Frederiksberg tur/retur.  

(NB! Der er ikke moms på optræden)  

● Varighed: 1 x 50 min. eller 2 x 40 min., efter jeres ønske. 

 

● Kontakt nu på 4020 1185 eller send mail til guitarkaj@gmail.com 

 

Se video og læs mere på: 

http://komikmusik.dk/aeldreunderholdning-naar-i-vil-hygge-jer-med-musik-og-sjov/ 

 

For Kaj Artist 

Bertel Abildgaard 

 

 

http://komikmusik.dk/aeldreunderholdning-et-senior-standup-show/

