Drachmanns
Venner

Vi supplerer vore koncerter med historier og anekdoter
fra Holger Drachmanns liv og færden rundt omkring i
Danmark og udlandet samt oplæsning af hans digte og
andre værker.
Det kalder vi for ”musikalske foredrag”.
Et foredrag varer typisk omkring en time, og bagefter vil
vi gerne besvare eventuelle spørgsmål fra salen.
Vi samarbejder gerne med andre, som deler vores
interesse for denne spændende digter og yderst
sammensatte personlighed.
Kontakt
Har du lyst til at engagere os til at komme og give et
spændende indblik i Holger Drachmanns univers, så
kontakt os på følgende måder:
E-mail:
holger@drachmannsvenner.dk
Mobil:
40 31 95 07 (Peter) / 41 41 95 58 (Lene)
Hjemmeside: www.drachmannsvenner.dk

Februar 2018
Drachmanns Venner er navnet på en musikalsk duo fra Nørup ved
Vejle. Den består af Lene Oustrup (sang og fløjte) og Peter Lorenzen
(sang og guitar).
Holger Drachmanns viser og sange optager os meget – såvel som hans
liv og levned, og vi tager gerne ud for at underholde, synge, spille og
fortælle.
Vi kommer i hele landet, hvis vi kan finde en passende ordning.

Holger Drachmann med sin luth, sit vinglas og sin muse.
Tegning: Jens Ravnholt (1880-1957)
Tilhører Per Sørensen, Kolding.

Vi tager også ud som ”Viser i Vinden”, hvor vi underholder med et
alsidigt og blandet viseprogram fra den danske og nordiske visetradition.
Evt. med fokus på andre viseforfattere (f.eks. Sigfred Pedersen, Halfdan
Rasmussen og Jeppe Aakjær) – eller måske på en spændende
viserejse rundt i Norden.
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