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Onsdag d.21.maj kl.20 præsenterer jeg min nye CD med engelsksprogede sange:  

”Time of My Life”  

 ved en reception på spillestedet Harders i Svendborg.  

Sangene er alle komponeret i september 2007 på et ophold i DJBFAs (Danske Jazz- Beat-  and Folk Auteurs) 

refugie i Koroni, Grækenland. 

Fornemmelsen af at være så langt væk hjemmefra åbnede nogle helt nye horisonter for mig i 

min sangskrivning. Især internetforbindelsen, der netop blev etableret den første dag, jeg opholdt mig i 

huset, gav mig lyst til at undersøge den globale forbindelse med andre øjne. Jeg brugte derfor meget tid på at 

surfe og læse tilfældige blogs, at opsøge lyriksider fra hele verden, at søge på ”poetry” og se, hvor det 

bragte mig hen. Tanken om at der bag hver eneste site sad mennesker med liv, som de formidlede til mig via 

nettet, virkede som en fantastisk inspiration, og med udgangspunkt i de mange forskellige fortællinger om 

tilværelsen, gik jeg i gang med at lave tekster og musik. 

Det er der kommet 12 sange ud af, og dem vil jeg rigtig gerne præsentere for alle, der har lyst 

til at høre dem onsdag d. 21 maj kl. 20 på Harders i Svendborg. 

Der er selvfølgelig gratis adgang og man er mere end velkommen til at invitere andre med. 

De første 30 gæster, får en signeret CD forærende og for dem, der ikke er så heldige, vil der være mulighed 

for at købe CD´en til en rimelig pris. 

Smuglyt til numrene på www.sandpoesi.dk/timeofmylife 

 

Musikken er indspillet i mit eget studie med Christian Søgaard som sparringspartner og medmusiker 

(harmonika, keyboard, hammondorgel) samt Erik Sørensen (saxofoner), Adam Bjørn Schønemann 

(Trommer), Naja Rebekka Schønemann (Sang), og Peter Brusendorf (Sang) .  

Lisa Freeman, herboende amerikansk tekstforfatter, (bl.a. NHØP, Lisa Nilson, Jørn Emborg, Niels lan Doky) 

har været konsulent på de engelske sangtekster. 

Ved koncerten medvirker de ovenstående musikere samt Peter Bendtsen (bas), Morten Petersen (guitar), 

Karoline Riber og Pjotr Egholm (sax).  Jeg er i øvrigt rigtigt glad for at have hele fire unge teenage-musikere 

med. 

 

HAVE THE TIME OF YOUR LIFE! 


