Fællessang med Malene Mortensen
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Kære Pleje- og Aktivitetscenter
Jeg vil gerne tilbyde at komme og synge fællessange med de ældre. Sang har altid
været en stor glæde for mig. I min barndom sang Frode Veddinge danske viser for
mig, i årerne efter sang jeg i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor,
hvor vi sang alt fra spirituals til salmer og viser af bl.a. Carl Nielsen og C.E.F. Weise.
Jeg er vokset op i en musikalsk famile med

fællessang, godnatsang, morgensang og en umættelig kærlighed for musik i alle
genrer. Og siden har musikken og sangen været min levevej.
Repertoiret til fællessang vil bestå af sange komponeret af blandt andre Kai Normann
Andersen, Benny Andersen, Bernhard Christensen mfl. Jeg medbringer
hjemmekreerede sanghæfter med tekster.
Det vigtige for mig er, at vi synger de sange, de ældre har lyst til at synge. At sangene
kan give dem et smil på læben og bringe gamle minder frem. Jeg giver gerne et par
jazz numre, hvis det har interesse. De sidste 16 år har jeg indspillet 11 albums og
spillet koncerter i ind- og udland med jazz som fokus.
Til fællessang er her et udsnit af de sange jeg synger:

1)

Gem et lille smil til det blir gråvejr (Gustav Winckler/Ken Lane)

2) Svantes lykkelige dag (Benny Andersen)
3) Du er min øjesten (Svend Gyldmark, Victor Skaarup)
4) Man blir så glad når solen skinner (Kai Normann Andersen)
5) Er du dus med himlens fugle (Erik Leth, Svend Gyldmark)
6) En dag er ikke levet uden kærlighed (Børge og Arvid Müller/ Dan Folke)
7) Pige træd varsomt (Kai Normann Andersen)
8) Du gamle måne (Kai Normann Andersen)

.

9) Mor er den bedste i verden (Svend Gyldmark, Victor Skaarup)
10) Den allersidste dans (Kai Normann Andersen)
11) Musens Sang (Kai Normann Andersen)

12) Gå med i lunden (Kai Normann Andersen)
13) Nu er dagen fuld af sang (Carl Nielsen/Jeppe Aakjær)
14) Skibet skal sejle i nat (Erik Fiehn/Poul Sørensen)
15) Lille sommerfugl (Elith Worsing/Axel Andreasen, Ludvig Brandstrup)
16) Mormors kolonihavehus (Leif Sylvester Pedersen)
Og så er der jo alle salmerne og højskolesangene, ikke at forglemme.
Jeg vil meget gerne ud til jer, når det passer jer, det være sig formiddags/eftermiddags
kaffe, højtider som jul, påske, sommerfester, jubilæer mm.
Jeg tager min guitar med, og hvis I har klaver, vil jeg også meget gerne anvende det.
Jeg spiller to set af ca 30/35 min. Eller en time i træk, alt efter behov. Pris 2000 kr for
en times underholdning. 3000 kr for 2 gange 50 min. I de fleste tilfælde aftaler jeg
individuelt med plejecentret, hvad der passer til stedet og beboerne.
I tilfælde af at nogle beboere ikke er i stand til at komme hen til jeres fællescafé/
opholdsrum, har jeg tidligere gået rundt på de forskellige gange og mindre
opholdsrum og sunget. Dem der ikke kan komme så langt fra deres lejlighed eller
ikke kan klare for mange mennesker ad gangen, men som gerne vil høre musik og
synge med, skal også have muligheden. 1/2 time til 3 kvarter et sted, videre til et
andet mindre opholdsrum osv.
Hvis ovenstående har interesse, må I meget gerne kontakte mig på 29468338 eller
malenem82@hotmail.com
Kærlig hilsen Malene Mortensen
Herunder finder I link til mit nye album med sange af Kai Normann Andersen og et
lille udsnit fra underholdning til et erindringsbal i Ishøj.

Malene Mortensen - AT ELSKE ER AT LEVE
https://open.spotify.com/album/2W8bQZnOEbm14TwHqMuhsZ?
si=UHhSlmKHTquYyzpa7o03CA

“Mormors Kolonihavehus”

!

!

!

!

khhttps://www.youtube.com/watch?v=ZSJb8i30wWE

