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…og have vandkamp …
husk håndklæde og vandpistol … 
vi har nogle … men for at have nok !

…og spille fodbold …

9



Velkommen til OMØ Kultur-dage 2015 
Igen i år inviterer vi ALLE øboere, sommerhus-beboere, sejlere og turister 
indenfor til OMØ Kultur-dage, hvor der er unikke sommeroplevelser at hente !
Og vi fortsætter vores mission med at sætte Omø på landkortet og ø-kulturen 
under lup. Endnu en gang synes vi selv, at vi har fået lavet et rigtig godt og  
spændende program, der er blevet til i samarbejde med alle vores frivillige 
hjælpere, og ikke mindst i kraft af støtten fra Slagelse Kommune - MANGE TAK ! 

På flere opfordringer fra tidligere års gæster af Omø Kultur-dage forsøger vi os i år

med noget helt nyt, nemlig tema-konceptet UD MED KULTUREN !

Kort sagt går det ud på, at komme UD på øen … sammen med kulturen, eller efter 

kulturen. Kulturen er jo et vidt begreb og vi gør os ingen anstrengelser for at 

definere den på forhånd. UD MED KULTUREN er et forsøg, og i år ”nøjes” vi med at 

afprøve det om eftermiddagene, da det er et meget stort logistisk arbejde at stable

en ny ”scene” på benene hver dag, som vi er lidt tøvende overfor. 

Forsamlingshuset er selvfølgelig stadig vores base, og det er fortsat her vi afholder 

vores åbningsceremoni og kor-workshop. Aftenprogrammerne er ligeledes i 

Forsamlingshuset, startende med Happy Hour og middagene, sluttende med de 

store musikalske oplevelser. Ikke at forglemme ”Smugkroen”…

På vores hjemmeside www.omoekulturdage.dk kan du købe 3-dages-armbånd og 

billetter til spisearrangementerne. Bemærk desuden at du skal købe et tillæg til 

armbåndet, hvis du vil med til Sebastian-koncerten om torsdagen (begrænset antal).  

Hvis vi vurderer at der er plads under selve afviklingen af Kultur-dagene, vil det være 

muligt at købe dagsbilletter ”i døren” til arrangementerne om fredagen og lørdagen. 

Priser:  

3-dages-armbånd: kr. 250 pr. voks. / kr. 125 pr. barn (6-13 år)

Sebastian-tillæg:    kr. 100 pr. voks. (kun adgang over 14 år!)

Fredagsbillet:          kr. 150 pr. voks. / kr. 75 pr. barn (6-13 år)

Lørdagsbillet:          kr. 150 pr. voks. / kr. 75 pr. barn (6-13 år) 

Men læs nu selv programmet for de 3 spændende dage. Vi er meget spændte på 

hvad I synes om det, og glæder os til at se jer alle sammen!

VELKOMMEN !

http://www.omoekulturdage.dk/


Torsdag d. 23. juli  2015 

Kl. 10.00-12.30: Kor-workshop (i Forsamlingshuset)

Syng dig glad i låget og varm om hjertet !

Under Omø kulturdage vil der

igen i år være mulighed for 

at deltage i korworkshoppen.

Har du aldrig prøvet at synge i kor?  

Har du sunget i kor i årevis? 

Kan du lide at brumme i badet? 

Eller er du vild med at synge med

på de gode sange i medierne?   

Er du ung, gammel, barn, 

dreng, pige, mand, kvinde? 

ALLE kan være med, og ALLE er velkomne ! 

Repertoiret vil bestå af gode og populære sange, og vi øver alle tre dage mellem 

kl. 10-12.45 (torsdag dog kun til kl.12.30). Lørdag aften afslutter vi workshoppen 

med en lille koncert i Forsamlingshuset. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN ! 

Korleder er Marianne Jaworski.

Marianne er musikpædagog og musiker (pianist). Hun 

har gennem mange år undervist børn, unge og voksne 

i Ballerup Musikskole. 

Hendes uddannelse har givet hende mulighed for at 
arbejde med, utallige kombinationer af aldre, køn og 
genrer. Kort sagt, Marianne har en kæmpe erfaring !

Marianne har desuden et sommerhus på Omø.

4



Torsdag d. 23. juli  2015

Kl. 13.00-13.30: Åbning af OMØ Kultur-dage 2015

ALLE inviteres til at være med til en festlig og farverig åbning

af OMØ Kultur-dage 2015, og indeholde den efterhånden  
traditionelle guirlande-ceremoni. 
Det hele foregår udenfor Omø Forsamlingshus, og der bydes   

på en lille forfriskning efter ceremonien.

Hanne Schultz/sjuls udstiller i Forsamlingshuset

”Jeg bor på Omø og kan dermed følge med i 
naturens mageløse skift fra dag til dag, ja,
ofte fra time til time.

De billeder naturen så gavmildt udstiller, 
når jeg for eksempel går ture med min hund, 
forsøger jeg at oversætte til  lærredet. 

Jeg er især fascineret
af de tidlige morgeners 
nedtonende dis, når 
alting er lidt utydeligt
og anelsesfuldt, og 
farverne er iført 
brudeslør.

Min kunstneriske grunduddannelse fik jeg på Kunsthånd-
værkerskolen i København i 1970’erne.”

5

Morgendis 1, 60x70 cm



Torsdag d. 23. juli  2015 - kl. 13.30-16.308

Torsdag - Leg og bål på Omø Skole :

13.30: Gerlev Legepark kommer og leger med

dem der har lyst. Masser af leg ;-)))

13.30: Ansigtsmaling / Birgitte

13.30: Bål og skumfiduser    

Og ellers vil der være mulighed for     

at fordybe sig i  følgende tilbud:

13.30: Bristepunktet 1 / Pia Raug

14.30: Dagens filosofiske / Jørgen Rasmussen

15.00: Byvandring i Omø By / Else Trier

Og Mobil-Cafeen byder på forfriskninger

Bristepunktet 1



Torsdag d. 23. juli  2015 - kl. 13.30-16.30 9



Torsdag d. 23. juli  20158

Kl. 13.30-16.30: Ansigtsmaling og skumfiduser over bål

Vi kommer ikke uden om det … ansigtsmaling og bålplads går aldrig af mode, og 
selvfølgelig har vi det med i programmet i år … igen-igen. Birgitte er dekoratøren.  



Torsdag d. 23. juli  2015

Kl. 13.30-16.30: GERLEV LEGEPARK

…og have vandkamp …
husk håndklæde og vandpistol … 
vi har nogle … men for at have nok !

En af de professionelle legeinstruktører fra GERLEV LEGEPARK kommer forbi 
med en spillestand, der er proppet med enkle rekvisitter til en lang række 
forskellige fælleslege, samt 12-14 forskellige spil.

Alle deltagere bliver aktiveret, alle indgår
i legefællesskabet på egne betingelser, alle              
griner med garanti det meste af tiden, og 
enkelte stopper måske op undervejs og 
tørrer lidt sved af  panden.

Spillestanden består af en række fine    
gamle spil fra hele Europa.

Spillene kan danne ramme for en lille turnering, hvor deltagerne får lejlighed til
at konkurrere indbyrdes, evt. i mindre hold. Instruktøren forklarer lidt om 
spillene og styrer turneringerne.

Udover spillene sætter instruktøren gang i en række sjove fælleslege, der helt 
sikkert bringer smilet frem. Alle kan være med, uanset alder og fysisk formåen. 
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Torsdag d. 23. juli  2015

…og have vandkamp …
husk håndklæde og vandpistol … 
vi har nogle … men for at have nok !

…og spille fodbold …
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”En beretning om erindringer gennem tid og rum. 
En rejse fra det tabte Atlantis gennem mange liv, 
over Island og til Kulturdagene på Omø.

De tre foredrag hænger uløseligt sammen, men kan
alligevel give god mening hver for sig. 
Historien bliver blot uddybet fra dag til dag. 
Udgangspunktet er de erindringer, som blev til min
roman ”Bristepunktet”, udgivet på forlaget Forum i
år 2000.

Nogle vil kalde det ”inkarnations-erindringer”. 

For mig er de den direkte forlængelse af min farmors synskhed, slægtens tidlige 
tilknytning til spiritistismen, min fars længsel efter den øde ø hele livet, min egen 
uddannelse som arkæolog, de mennesker og bøger, som passerede gennem mit 
liv, min søgen og kunstneriske trang til at få bekræftet, at der ER mere mellem 
himmel og jord - og hav.

Det er en beretning baseret på arkæologisk, 
geografisk, geologisk, mytologisk og spirituel
viden. Om de menneskeliv, som satte deres spor
i planetens hukommelse - gennem jord, vand, 
ild og ånd”.

Pia Raug
Omø maj 2015

Torsdag - ”Bristepunktet 1 ” på skolen i Omø By: Det faktuelle
Fredag - ”Bristepunktet 2 ” ved havet på Draget: Det mytologiske
Lørdag - ”Bristepunktet 3 ” på bjerget/Skovbanken hos Pia: Det spirituelle

Kl. 13.30-14.30: Bristepunktet - Øerne og havet

Som en moderne troubadour, både musiker og poet, har 
Pia Raug med kompromisløshed afsøgt sprogets og musikkens 
grænser. Hendes sange, der både har nerve, hjerte og hjerne, 
beskriver usentimentalt tilværelsens kontraster. 
Uanset hvilket medie hun udtrykker sig gennem, formår hun 
altid - med fortællinger om egne oplevelser og politiske 
holdninger - at sætte både sange og historier i perspektiv.

”Kærligheden er en ø – hvor de rejsende går ind i læ”



Torsdag d. 23. juli  2015 11

Torsdag d.23. juli kl 14:30 på Skolen:   Ud med kulturen  - og ind med naturen-! 
Disse to begreber hører til enhver dansklærers kæreste. Men hvorfor ikke bare 
kalde det hele for natur-? Vi søger tingenes natur nærmest uden at bemærke 
det. Og vi indgår nye alliancer med alverdens højteknologiske isenkram som 
noget selvindlysende. - Ren natur-!   

Fredag d. 24. juli kl. 16:00 på Draget:   Ud med kulturen – men hvilken?
Kultur er mange ting, hvis ikke hele molevitten: Alt hvad vi gør, måderne vi gør 
det på, og så alt det vi ikke ænser at vi gør. Men hvilken kultur ønsker vi os mere 
af, og hvordan undviger vi det som ikke gør os klogere, smukkere og sjovere?  
Kulturer har det med at dyrke sig selv. Lad os variere dem langt mere for at vise 
alt det de indeholder.    

Lørdag d. 25. juli kl. 14:30 på Bakkely:   Ud med kulturen  - på øen
Fastlandets selvfølelse er rørende, når man opdager dets glemsomhed: Sikke en 
masse der forsvinder på de store vidder og i de endeløse byer-! På de levende 
øers afgrænsede arealer og overskuelige folkemængder kan man derimod tage 
den kultur man behøver og lade resten sejle sin egen sø-! Og man kan se ud 
over havet og opdage sig selv i et nyt lys.   

Jørgen Rasmussen: Filosof, skribent og øbo. 
Arbejder til daglig i det offentlige med at smugle etik 
ind allevegne. 
Har netop udgivet bogen   ”Fast grund under 
fødderne? – Ø-filosofiske pejlemærker” 
(Politisk Revy, 2015)

Ud med kulturen-! -      Filosofisk stand-out i tre omgange  

Filosofisk stand-out i tre omgange



Torsdag d. 23. juli  2015 

…og have vandkamp …
husk håndklæde og vandpistol … 
vi har nogle … men for at have nok !

…og spille fodbold …

12

Kl. 15.00-16.30: Byvandring
Omø By er en af de smukkeste og bedst bevarede landsbyer i Danmark. 
Omø By en levende landsby, selvom flere af de gamle gårde ikke længere er 
aktive landbrug.

Glæd jer ! Vi vil på vores tur igennem den smukke landsby ikke kun se huse og 
gårde udefra, men vi har i dagens anledning fået lov til, at komme ind og se flere 
af gårdenes smukke gårdspladser.

Vores tur starter ved skolen klokken 15.00. Herfra går turen ned igennem 
Husmandsstræde og Gadekærsvej, og ud til kirken, inden vi vender tilbage til 
skolen via Fyrvej. 
Undervejs vil man høre om og besøge nogle af de gamle gårde, nyde synet af de 
gamle huse, høre om kirken og Brugsen, men også om de udflyttede gårde og 
om nedlagte virksomheder som et bageri, et mejeri og en bank. 

Deltagerne vil i forbindelse med byvandringen modtage en lille folder om 
landsbyen.

Violgården, som er en af de gårde vi skal besøge

Else Trier, cand. mag. i Historie og dansk. 
Har ved siden af sit job som gymnasielærer igennem 
mange år beskæftiget sig med lokalhistorie. 
Skrev i 2013 et mindre jubilæumsskrift: 
Omø. Sommerhusene på Ørespidsen.
Har siden 2010 haft et sommerhus på Ørespidsen.



Torsdag d. 23. juli  2015

Jacob og Olav

Duddi og Due er en duo, der med deres akustiske set-up spiller både 
covernumre og egne kompositioner. 

Duoen består af Daniel Fogh og Rasmus Due Olesen, og blev dannet da de to 
unge fyre mødte hinanden på Askov Efterskole. 

Forvent afslappende akustisk stemning, følsomme tekster omhandlende 
ungdommeligt vemod - krydret med finurlige, opløftende indslag. 

Kl. 17.30-18.15: Happy Hour med Duddi og Due
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Rasmus Due og Daniel Fogh

Hyllinge Tømrer & 
Snedkeri 

v/Jørgen Pedersen
Førslevvej 16, Hyllinge

4700 Næstved
Tlf. 55444338 
eller 40194338



Kl. 18.30-20.30:

Torsdag d. 23. juli  201514

Spicegirls Box-Menu 

Forret:

Grøntsager med dip 

Hovedret:

5 små-retter  

med smag og bid

Dessert:

Koldskål med jordbær 

og kammerjunkere

Kr. 150,- pr. pers.



Torsdag d. 23. juli  2015

Kl. 21.00 - ca. 23.00:            Sebastian - solo  

Sebastian er en af vores betydeligste kunstnere. Hans store fanskare har noget at
se frem til, når trubaduren spiller og synger sine skønne gamle og nye sange.  
En koncert med Sebastian er i en klasse for sig - han tryllebinder sit publikum! 
Og i samværet med sangeren, sangskriveren og komponisten oplever man på 
tætteste hold, hvordan Sebastians smukke tekster, hans melankolske stemme og 
fabelagtige fingerspil på guitaren forenes og sammen giver publikum en oplevelse,
som sent glemmes. 

Sebastian er et ikon på den danske musik-
scene og har været med til at definere 
dansk musik i 40 år. 

At opleve ham alene på scenen - blot 
akkompagneret af sin akustiske guitar, 
herlige anekdoter og store skatkammer
af sange, er en helt speciel oplevelse i 
dansk musik. Nostalgi og poesi på en og 
samme tid.  

Stemningen til koncerterne er helt speciel,
idet Sebastian udfordrer og samtidig 
tryllebinder sit publikum på en måde, 
som er uden sidestykke i dansk musik. 
Han forener generationer med sangene, 
der har været soundtrack til mange 
danskeres liv. 

Det er ikke bare en glad, men også en 
eftertænksom aften, hvor man som 
publikum kommer hele følelsesregistret 
rundt. Den musikalske variation, som 
præger Sebastian som sangskriver, 
kommer i den grad til udtryk ved 
solokoncerterne. 

Der er de finurlige, de stille og tænk-
somme, de rockende og ikke mindst de 
evigt grønne sange, som alle kan synge med på.       Glæd jer til en STOR aften !
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"Et tour de force mesterværk"
”Sebastians stemme er et udtryksfuldt instrument, hans  

tekstudtale upåklagelig og så er der en genial 
overensstemmelse mellem det, han synger, 

og måden, han gør det på” 

(Information) - Anmelder giver normalt ikke stjerner, 
men i dette tilfælde vil han give alle himlens stjerner! 

”Sebastian cementerer sin status som en ganske eminent 
sangskriver, som er helt sin egen og ikke rigtigt minder om 

nogle af sine kolleger” 

(GAFFA) (***** 5 stjerner)

”Konge af håbet i mol”
”Når han i skellet mellem det mildt ironiserende

og det mildt melankolske,  er netop ’Øjeblikkets mester’,  
rækker holdbarheden fremdeles langt ud over nuets 

forfængelighed” 

(Politiken) (***** 5 hjerter) 







redag d. 24. juli  2015 
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Fredag - Sommer ved Draget:

13.00: Det kribler og krabler …/ Claus Falconi

14.00: Sandslot-konkurrence / Birgitte

15.00: Beach-volley / Youngboys

16.00: Kåring af det flotteste sandslot !

Og de voksne får mulighed for at

fordybe sig i følgende tilbud: 

13.00: Bristepunktet 2 / Pia Raug 

14.00: Opråb fra Vandkants-Danmark / Debat

med Viggo Mortensen og Dorthe Winther

16.00: Dagens Filosofiske / Jørgen Rasmussen

Og Mobil-Cafeen forvandler sig til Ishus (mm.)





Fredag d. 24. juli  2015

Kl. 13.00-14.00: Det kribler og krabler …

Biolog Claus Falconi har arbejdet i, omkring og på havet 

i mange år, bl.a. som projektleder på “Sunde Fødevarer 

fra Storebælt”-projektet som omhandlede udnyttelsen 

af tang på Omø og Agersø. 

Og vi har været så heldige at Claus har sagt JA TAK til at

komme og være med til OMØ Kultur-dage lige netop 

den dag, hvor turen går til Draget. 

Claus vil fortælle om stort og 

småt på stranden og i vand-

kanten, og børn og andre 

interesserede vil få rig mulighed

for at røre ved naturens planter og småkravl, og stille

alverdens spørgsmål. Så kom ned på stranden, nyd naturen

og få en god historie om tang, fisk og smådyr!

Kl. 14.00-16.00: Byg et Sandslot !

Konkurrence for børn op til 13 år. Følgende parametre

skal være opfyldt:

• Bygningens holdbarhed (konstruktion)

• Detalje-rigdom

• Kreativitet

Vinderen kåres kl. 16.00 !

Kl. 15.00: Beachvolley

Youngboys kan meget andet end at lave mad, og for sjovs 

skyld udfordrer de store og små til en venskabelig kamp 

på Draget … og måske kan en revanche også 

komme på tale ;-)  

21



Kl. 14.00-16.00: Oprør fra Udkanten Vandkanten ! 

Fredag d. 24. juli  201522

Debat med Viggo Mortensen, medstifter af ”Oprør fra Udkanten” der
har lavet et UDKANTSMANIFEST hvor der blandt andet står (uddrag): 

”Den herskende skævvridning af Danmark er skandaløs. Den er opstået som 
resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. 
Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende 
konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk 
udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i 
balance.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. 
Udkanten stiller sig ikke op for at klynke. Men vi vil et 
Danmark i balance! Vi vil gerne bidrage til at Danmark 
bliver et mangfoldigt land, hvor det gode liv kan udfolde 
sig på mange forskellige måder. Et Danmark, hvor 
udkanten ikke betragtes som turist-reservater, men som 
egne af landet med store herlighedsværdier til glæde for
såvel besøgende som fastboende. Et Danmark, hvor der
leves hele året rundt - også langt fra storbyerne”.

Vi har inviteret både Viggo Mortensen 
og Dorthe Winther til at komme og    
debattere situationen … 

Kom og deltag ! 

Viggo Mortensen
medstifter af 
”Oprør fra Udkanten”.

Viggo er professor 
emeritus og leder af 
Ærø Folkeuniversitet.

Dorthe Winther, formand 
for ”Sammenslutningen af 
danske småøer”. 
Bosiddende på Omø, hvor 
hun også er skolelærer. 
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En stiløvelse i barok tidsforskydning musikalsk
- på knap en time!

Kirkesanger Helene Gerup
Prof. Studentersanger Joachim von Staffeldt
Pianist Erling Gerup og 
Guitarist og viseforedragsholder Per Karlsson
vil i skøn forening blande musik-kortene til et 
potpourri af smækre og lækre skønsange fra den 
historiske sangskat. 

Duetter, sange, lieder og jazzet 
Kulturradikalisme er på tapetet i denne 
musikalske konstellation.

Vi lover det ikke bliver kedeligt !!

Kl. 17.30-18.15: Happy Hour … Fra Mozart til PH

FO-OMØ

Tilbyder kurser, foredrag og  

debatskabende akt iviteter.

Se annoncerne i Omø-Bladet .

Alle er velkomne, også selv om 

man ikke bor på Omø.



Kl. 18.30-20.30:

Fredag d. 24. juli  201524

Oldboys Fiske-Menu 

Forret:

Spinatpandekage med laks 

og peberrodscreme

Hovedret:

Fisk (eller fugl)  på grill (i foliebakke)

samt salat, grønt og nye kartofler

Dessert:

Frugttærte med Cremefraiche

Kr. 150,- pr. pers.



Fredag d. 24. juli 2015

Kl. 21.00-01.00: Arly & Late Bloomers

Arly
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I bestyrelsen er vi enige om at vi ikke vil holde OMØ Kultur-dage uden Arly ! 
Arly er en del af Omøs dna, og vi e-l-s-k-e-r Arly !!!

I år har Arly hentet Late Bloomers fra Aalborg til øen. De spiller amerikansk og 
britisk hitlistemusik fra 1950’erne og frem. Om deres samarbejde siger han: 

“Mit samarbejde med Late Bloomers er nyt og friskt. Et cross-over imellem 
personligheder og musikalsk genre. 

Det “Pænt Folkede og det Skrammel-rockede" danner en festlig og syng-med-bar 
syntese af ekspressiv dansemusik. 

Niels og jeg har kendt hinanden og spillet sammen i mange år. Helt tilbage til 
min ungdom i Korsør. 

Et sublimt samarbejde, der tilsammen gir noget til dansefødderne og ørerne”.
(AB Maj 2015)

Late Bloomers er: Flemming Sørensen på bas og kor, Poul Møller på trommer, og Niels Bonnerup … på 
resten. På billedet har Arly Møller Badstue sørme også sneget sig med . (www.latebloomers.dk) 



Café LoenCafé Loen
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Lørdag - Livet på Bakkely:

Birgitte og Jesper lægger have, stald og gårdsplads til 

13.00: Åben Hestestald / Birgitte m.fl.

13.00: Kæpheste-workshop …

13.00-15.00: Op på RODEOTYREN !

14.30: Dagens filosofiske / Jørgen Rasmussen 

15.00: Dart-hygge i Porten / Kjeld Ottesen

15.15: Bristepunktet 3 / hjemme hos Pia Raug

Og Mobil-Cafeen byder på hjemmebag i dagens 
anledning …



Lørdag d. 25.07.1528

Kl. 13.00: Åben Hestestald
Birgitte har åbnet stalden i dagens anledning, 
Vi ved af erfaring, at det er der mange der er 
Interesserede i ;-)

Man kan muge ud, fodre, strigle og få sig en 
træktur.

Kl. 13.00: Op på Rodeotyren !
Er du modig ? Tør du tage en tur på tyren ?
Både børn og voksne er velkommen til at dyste
med hinanden …. (Bemærk at aktiviteten lukker
kl. 15.00.)

Kl. 13.00: Kæphest-workshop
Især for mindre børn … kom og dekorér din egen
lille hest ;-)

Kl.15.00: Darthygge i Porten
Kjeld Ottesen står for en omgang dart for dem 
der er interesserede i at vise at de mester en 
ægte Bulls Eye !



Kl. 17.30-18.15: Happy Hønseskidning

Kl. 18.30-20.30:
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Sidste år introducerede vi Hønseskidning for vores 
gæster under OMØ Kultur-dage, og det var så stor 
en succes at vi gentager det igen i år.

Kom og gæt med på, hvor hønsene lægger deres klatter
alt imens vi hygger os til HAPPY HOUR i baren ….  

Youngboys 
Suppe-Steg & Is-Menu 

Forret:

Kølig Sommersuppe med

friskbagt brød

Hovedret:

Oksesteg på grill med salater

Dessert:

Hjemmelavede Iskager

Kr. 150,- pr. pers.



Kl. 21:15-22:00: Kor-koncert

Marianne Jaworski og hendes Omø-kor har nu knoklet på hver formiddag 
de sidste tre dage for at blive parate til i aften.

Det bliver spændende at høre, hvilke numre de har valgt, at synge for os i år …

30 Lørdag d. 27. juli  20136



Kl. 22.00-00.30:

Man kan dårligt påstå, at Ivan Pedersen er ukendt for danskerne. I mere end 40 år

har han huseret på den danske musikscene i meget forskellige genrer...

Når man har været noget ved musikken så længe så er en nærmere præsentation

nærmest helt overflødig, selvom Ivan er svær at sætte et ”endeligt mærkat” på !

Fra 60érne og 70´erne i McKINLEYS, over 80´ernes største pop-succes som den 

ene halvdel af LABAN, videre gennem 90´erne var han et af de absolut bærende

elementer i BACKSEAT, med utallige anerkendelser - fra såvel publikum som 

anmeldere - til branchens utallige Grammy-nomineringer, indtil han endeligt 

i en alder af 50 år pladedebuterede under eget navn. Ivan har prøvet det meste 

fra pop, jazz, gospel og ikke mindst rocken.

Politikens tidligere anmelder Torben Bille har skrevet om Ivan: " Han synger så de   

fleste herhjemme burde stå skoleret, når han åbner munden ... Få kan som han 

synge direkte fra telefonbogen og få det til at lyde som om det betyder noget....” 

og dét holder i den grad endnu.

Ivans flotte stemme, vellykkede sangskrivning og hans eminente evne til altid at 

komme helt ud over scenekanten, krydres med røverhistorier og ikke mindst med 

både kærlige og til tider bidske bemærkninger om dette og hint. 

Det hele går op i den højeste enhed fordi han samtidigt har en meget velspillende

trio omkring sig.

At opleve Ivan Pedersen "live in concert" vil uden tvivl give dig en aften, du sent 

vil glemme … 
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Stort og hjerteligt velkommen til Ivan og Trio !



siger TAK til :

Økofeen - Overnatning og Naturkosmetik 
Midtsjællands Automatudlejning 
Tømrermester - Claus Marcussen
Hyllinge Tømrer og Snedkeri Aps
Flügger v. Kim Lanng - Skælskør
G H Tornado - Malerforretning 
Lindhard GLAS - Skælskør 
Aage Langkjær - El-anlæg
Kaj Jørgensen - Skælskør 
Restaurant Omø Perlen 
Rekord Rens - Slagelse
Perlen Hytteudlejning 
Randi og Keld Berth
Skælskør Apotek 
Omø Kapsejlads 
Mølbro A/S 
Gerts Radio
Omø Kirke
LET-KØB
Omø FO
FIBIA
KOK-AMOK 
Omø Superfisk
Marine Service Q8 - Omø 
Omø Lystbådehavn og Camping 
Citroën Skælskør & Slagelse - Stig Rasmussen 

Og sidst, men ALLER-STØRST:  1000 TAK  til alle de 

frivillige 

der arbejder for projektet … uden jer, var der ingenting 

!!!
Bag OMØ Kultur-dage 2015 står:

Lis Stuhr, Annette Iversen, Katja Rasmussen,
Eta Albihn, Birgitte Aubeck og Lise Lotte Luukkanen


