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FORBUNDETS KONTOR:
c/o DAF, Dronningensgade 68, 1420 København K
Åbningstid: torsdag kl. 12-15, Tlf. 33 34 60 13
uden for kontorets åbningstid 26 66 80 63
E-mail: mail@solistforbundet.dk
www.solistforbundet.dk
BESTYRELSEN:
Chresten Speggers, Tove Hyldgaard,
Pia Gruwier, Michael Due, Nis H. Pedersen
Pernille Schrøder, Christian Steffensen
Suppleanter: Ove Mynderup, Stine Rosengren
FORBUNDETS JURIDISKE KONSULENT:
Advokat Judy Jakobsen
REDAKTØR: Chresten Speggers

RUNDE FØDSELSDAGE

Januar - Ann-Mari Max Hansen 70 år
Bo Sigaard 60 år
Trine Gadeberg 50 år
Lone Rødbroe 50 år
Chresten Speggers 60 år
Februar - Dario Campeotto 80 år
Jan Svarrer 50 år
Cecilia Lindwall 50 år
Janus Bechmann 50 år
Marts - Lars Thiesgaard 60 år
Judith Rothenborg 70 år
April - Birte Dalbauer-Stokkebæk 60 år
John Nørgaard 70 år
Solveig Asmussen 75 år
Stanley Steen 75 år
Maj - Mogens Friis 70 år
Michael Vesterskov 60 år
Juni - Lars Trier 70 år
Jeppe Smith-Olsen 60 år

NYE MEDLEMMER

Merete Mærkedahl, skuespiller
Sara Gadborg, sanger/skuespiller
Anna Vaupel Needham, sanger/skuespiller/danser
Thomas Bay, pianist/kapelmester/sanger
Kaare Norge, guitarist/komponist
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uleudgaven af SOLISTEN er blevet til
en nytårsudgave.
2018 blev året, hvor vi fik markeret vores forbund i anledning af 100 året med
en uforglemmelig jubilæumskoncert i Det
Kgl. Dansk Musikkonservatorium den 28.
oktober. Mere om det andetsteds i bladet.
Men det blev desværre også året, hvor vi
oplevede endnu en omgang besparelser
og nedskæringer på mange af de områder vore medlemmer er tilknyttet. Enkelte
lyspunkter har der været, og de fleste af
os, er jo heldigvis af en støbning der gør,
at vi ikke lige lader os kue, fordi der sidder
en liberal regering, der dybest set mener,
at kultur skal kunne løbe rundt i sig selv.
Løber rundt – det gør vi! Fra det ene job
til det andet… Sådan er freelance livet,
og det er nødvendigt, for at kunne betale
regningerne på husleje og den daglige
husholdning.
Dansk Solistforbund gik ikke ram forbi.
Tildeling af ufordelbare midler fra hhv.
Gramex og Copydan er halveret, og vi har
derfor desværre ikke længere mulighed
for, at yde tilskud og økonomisk støtte i
samme omfang som tidligere. Bestyrelsen
gør hvad den kan, og forsøger at fordele
de midler vi får tildelt så retfærdigt og fornuftigt som muligt.
Solisterierne er desværre også blevet halveret, men vi holder naturligvis liv i dem, i
året hvor det er 25 år siden det første solisteri løb over den lille scene, i det der dengang hed Revymuseet på Frederiksberg.
Hvis man vil leje et af Forbundets sommerhuse i denne sæson, så hold jer ikke
tilbage, og se omtalen af hvordan I fremover reserverer et sommerhus - andet
steds i bladet.
Med ønsket om et rigtig godt nyt år, med
mange gode solist tiltag og glade oplevelser både på scenen og i salen til jer alle!
CS
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MANGE MÅNEDERS FORARBEJDE KULMINEREDE DEN
28. OKTOBER, HVOR VORES FORBUND KUNNE FEJRE SIT
100 ÅRS JUBILÆUM
Det blev en dag jeg aldrig glemmer.

Værterne Thomas Mørk og Karsten Jansfort

Pernille Schrøder havde sammen med
Peter Ettrup Larsen lavet en stram prøveplan, som krævede, at alle solister mødte
ind til tiden, hvis vi skulle nå at gennemgå
dagens program, inden koncerten startede kl. 16.00.
ALLE mødte til tiden, og prøverne forløb
helt efter planen. TAK til jer alle for jeres
fine og strukturerede måde at takle denne
ellers ret hektiske dag på. Pernille holdt
skarpt øje med uret, og var den store festkoncert koordinator. Vi kunne afslutte prøverne kl. 15.15 – en halv time inden publikum blev lukket ind i salen.

Fotos: Niller

Heldigvis fik vi jo en time foræret denne
morgen, fordi vi gik over til vintertid natten
til jubilæumsdagen.
Vi havde adgang til Musikkonservatoriet
fra kl. 08.00, og dagens dirigent Peter Ettrup Larsen fik stillet nodestativer og stole
op til det 16 mand store Jubel Orkester,
som mødte ind kl. 09.00
Noder og arrangementer var blevet tilsendt solister og musikere (alle medlemmer af vores forbund). I alt var der 68 solister på scenen på denne jubilæumsdag.
Forbundets gamle fane blev sat op bag
orkesteret og fik spots. Flot så det ud i det
smukke rum, med det store orgel i baggrunden. Blomsterdekoratør Erik Buch
kom med store scenedekorationer, og i
løbet af formiddagen fik vi fornemmelsen
af, at det var vores koncertsal for en dag.
Stine Rosengren fik brygget mange liter
kaffe i garderoben, og de 120 sandwich
jeg havde bestilt, var sat til livs længe inden koncerten gik i gang. REMA 1000 på
den modsatte side af vejen havde en god
søndag! Forbundets dankort var ganske
varmt, fordi der nærmest hver time blev
hentet nye forsyninger af vand og Matadormix.
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Jeg nåede lige at få min smoking på inden
dørene gik op – og jeg fik hilst på mange
forventningsfulde medlemmer og gæster,
der havde fået plads i den smukke sal
denne jubilæumssøndag.
Karsten Jansfort og Thomas Mørk var dagens veloplagte værter, og de fik på alle
måder det hele til at hænge festligt sammen - også takket være et meget veloplagt publikum.
Peter Ettrup Larsen og Jubelorkesteret spillede som om de altid havde spillet sammen - og det var ellers solister fra
hele landet der kun var samlet i dagens
anledning. Jeg var vildt imponeret - og
det fornemmede jeg, at alle var. Der opstod en slags ”fætter/kusine fest” i garderoben. Det er ikke så ofte, at så mange
medlemmer mødes, og har mulighed for
at få snakket lidt sammen. Det blev en fest
både på scenen, bag scenen og i salen.
Vi fik Niller til at indfange nogle indtryk på
dagen, og dette årets første SOLISTEN er
da også nærmest en slags BilledBlad fra
100 års jubilæet.
Tak til alle der bidrog til, at Dansk Solistforbund fik et helt uforglemmeligt 100 års
jubilæum.
CS
Pernille Schrøder styrer

Anne Karin Broberg

Ballet Thomas
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Peter Ettrup

Selfie
med Petri

Swing Sisters

John Ehde
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Carl Nielsen kop Pernille, Lone,og Carsten
Mikrofon problemer

Paul Hüttel
Tonny og Dario

Maibom og Jensen
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Michala Petri

Caspar Phillipson
Jutlandia Sax Quartet

Brantelid, Rastogi og Søe

Lars Hannibal
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Sangprøve
Jan Schou

Flemming
Krøll

Henrik H.
Lund
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Mickey og Lone Pless

Bjørn Tidmand med ledsager

Michala Petri og Susse Wold
Lise Baastrup

Randi Wither og Rikke Buch
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SOMMERHUSE 2019
Skulle du have lyst til og mulighed for at
leje et af Dansk Solistforbunds 2 sommerhuse i den kommende sommer, så er det
fra 1. januar muligt at ansøge om ophold
via forbundets hjemmeside
www.solistforbundet.dk
Skriv hvilken uge/uger du prioriterer højest
og hvilket sommerhus du gerne vil leje.

Sommerhuset i Hou, ca. 100 m. til dejlig
strand.

Prisen er fra næste sæson kr. 2.300 for en
uge - inkl. forbrug af el. og inkl. rengøring
efter afrejse.
Man vil i fremtiden overtage sommerhuset
lørdag kl. 14.00 – og skal være ude igen
efterfølgende lørdag kl. 11.00
I starten af marts måned vil du få besked
fra kontoret, om du har fået tildelt et sommerhus i den periode du har ønsket.

Sommerhuset i Klint ved Sj. Odde.

INVITATION
Dansk Solistforbunds formand Chresten Speggers fylder 60 år
I den anledning ville det glæde os at se medlemmer og samarbejdspartnere til
RECEPTION
Torsdag den 31. januar 2019
mellem kl. 15.00 og 17.00
i Artistforbundets lokaler
Dronningensgade 68, 4., 1420 København K
På gensyn og de bedste hilsener fra Bestyrelsen
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SOLISTERIER

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg - Alhambra

Allan Høier og Erik Axel Wessberg - Alhambra

Randers november - Thomas Pakula, Lone
Rødbro, Morten Øberg, Leif Maibom

Flemming Krøll

Aalborg oktober - Jan Lund, Susse Wold og
Christen Stubbe
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