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SANGERINDE LISE NEES

MINE 12 UNDERHOLDNINGSPROGRAMMER (de beskrevne programmer er 2 x 40 minutter)

Jeg blev opdaget af den folkekære skuespiller Osvald Helmuth, da jeg sad og sang i min klapvogn. ”Hvor synger det
barn dog smukt”, sagde han - og det var der mange andre, som sidenhen også syntes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeg er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium som klassisk sanger, men efter nogle år på Den Jyske Opera
og i Danmarks Radios Koncertkor tog jeg til New York, hvor jeg videreuddannede mig i musicalsangteknik hos
Barbra Streisands sanglærer.
Samtidig fik jeg timer i drama, dans og musik hos nogle af Broadways førende lærere. Det førte straks til
hovedroller på de københavnske storscener og turneer i både ind- og udland i bl.a. ”The Sound of Music”,
”Hans Christian Andersen”, ”Tordenskiold”, ”Cyrano” og ”Les Misérables”, som jeg har medvirket i hele 215 gange!
Repertoiret spænder vidt, men det er musical, mit hjerte banker for: Både de store, flotte og de
inderlige, følelsesladede sange. Her hører man min stemmes kraft og dramatiske fortolkning fuldt ud.
Jeg leverer en helt igennem smuk, elegant og stilfuld optræden, hvor jeg udover at synge med stor
indlevelse og stærk udstråling til hver enkelt sang også kan knytte personlige oplevelser eller facts. Min erfaring
giver mig en ro og et overskud i sangene; og indimellem må publikum fælde en tåre...
Af større solistoptrædender kan nævnes sommerkoncerter med DR´s Underholdningsorkester på Ledreborg Slot.
Optagelserne herfra med sange fra ”West Side Story” og ”Mød mig på Cassiopeia” kan jævnligt høres i radioen.
Jeg har også været solist med bl.a. Odense Symfoniorkester, Vestjysk Symfoniorkester, Prinsens Musikkorps og
Musikkorps Fyn.
Jeg har optrådt sammen med de fleste af landets førende stjerner; sunget backing for den engelske sangerinde
Sarah Brightmann, ligesom jeg har optrådt for H.M. Dronning Margrethe 2. og andre medlemmer af kongehuset
ved flere lejligheder.
Iøvrigt medvirker jeg på det danske soundtrack til Disney tegnefilmen ”Løvernes Konge” og nå ja,
så er det også mig, der synger den originale ”Luk op for noget godt...” i Haribo-reklamerne.
En professionel optræden med mig er kort sagt en oplevelse langt ud over det sædvanlige,
og derfor er jeg også én af landets mest efterspurgte sangerinder indenfor senior-underholdning.
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Musicalfavoritter - de gode gamle
Musicalfavoritter - de nyere
Danske Film- og Revysange
Populære Sange fra 1920´erne til 70´erne
Refrainsangerinder i 1950´erne
Danske Hits fra 1960´erne og 70´erne

7. Dansktoppens Sangerinder
8. Giro 413
9. Danske Melodi Grand Prix Sange
10. Kai Normann Andersen Sange
11. Danmarks Dejlige Sangerinder
12. Juleunderholdning

1. MUSICALFAVORITTER – DE GODE GAMLE
Her er sange fra nogle af alle de gode, gamle operetter og musicals. Der er både de store flotte sange, de små
inderlige, dem med glimt i øjet og dem, der kan synges med på. Det er bl.a. i dette program I kan høre, hvordan
min stemme folder sig ud. Så håber jeg bare, at glassene holder til de sidste helt høje toner…
Programmet indeholder sange fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Sound of Music
Mød mig på Cassiopeia
Sommer i Tyrol
Frøken Nitouche
Landmandsliv
South Pacific
My Fair Lady
Spillemand på en Tagryg
Oklahoma
Showboat
Mary Poppins
Annie Get Your Gun
Troldmanden fra Oz
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Fotograf: Allan Nørregaard, Frederiksborg Amtsavis

2. MUSICALFAVORITTER – DE NYERE

3. DANSKE FILM- OG REVYSANGE

Dette program spænder vidt – lige fra en tur på natklub, til en musical
fyldt af katte over en musical med masser af fedtet hår og videre til en
tur til musicalbyen New York.

Sangene fra de danske film og revyer er en hel sangskat i sig selv.

Igen er det alle de sange, I kender fra ture i teatret - også selvom nogle
af sangene oprindeligt var med i tegnefilm.

Sæt jer godt til rette, gør stemmen klar og lad os sammen tage på en rejse tilbage til jeres ungdom.

Alle sammen små perler, der minder os om dejlige stunder i biografen eller sange, vi har sunget med på, når de
blev spillet i radioen.

Bemærk, at nogle af sangene synges på engelsk.

Programmet indeholder:

Programmet indeholder:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabaret (Cabaret)
Hjælpeløst forelsket (Grease)
Wishing you were somehow here again (Phantom of the Opera)
Memory (Cats)
West Side Story potpourri
Græd ikke mer´, Argentina (Evita)
Fuld af nattens stjerner (Skatteøen)
For mig selv (Les Misérables)
Can you feel the love tonight (Løvernes Konge)
Hvis jeg var en rig mand (Spillemand På En Tagryg)
Det er ganske Vist (Skønheden og Udyret)
Leve som Dem (Den Lille Havfrue)
New York, New York
I Danmark er jeg født (Hans Christian Andersen)
I don’t know how to love him (Jesus Christ Superstar)
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Lions Park Søllerød, Nærum

•
•

•
•
•
•
•

Bispebjerghjemmet, København NV

Solitudevej
Hvorfor er Lykken så Lunefuld? (En Fuldendt Gentleman)
Den dag da Dorthe drak Dus (Som Du vil Ha´ Mig)
Forelsket i København (titelsang)
Sven Gyldmark Potpourri : Tingelingeling for Dig + Jeg har min Hest, jeg har min Lasso + Der kommer altid en
Sporvogn og en pige Til + Er du dus med Himlens Fugle? + Du er min Øjesten + Susanne, Birgitte og Hanne
Lille Sommerfugl
Kai Normann Andersen Potpourri: Sofie, Sofie + Alle går rundt
og forelsker Sig + Jeg har elsket dig, så længe jeg kan Mindes +
Stemningsmelodien + Der var Engang + Titte til Hinanden +
Glemmer Du + Kammerat, vær en Mand!
Gå med, gå med (Landmandsliv)
Mary Poppins Potpourri: Superoptimægtigfantafænomenalistisk +
Chim Chim Cheree + Kom lidt Sukker på skeen
Klaus Jørgen
Liva Weel potpourri
Jeg har en Ven, en rigtig Sailor (Alle Mand På Dæk)
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Bregninge Plejecenter, Kalundborg

4. POPULÆRE SANGE FRA 1920´ERNE TIL 70´ERNE

5. REFRAINSANGERINDER I 1950´ERNE

Flere danskere nærmer sig efterhånden de 100 år, og dette program spænder så vidt,
at der også er sange for dem.

Programmet indeholder nogle af de mest kendte og elskede sange, som i sin tid blev sunget af sangerinder
som Katy Bødtger, Raquel Rastenni, Grethe Ingmann, Lørdagspigerne, Grethe Sønck, Lily Broberg, Birthe Wilke,
Elsa Sigfuss og Nete Schreiner.

Tidsperioden var fyldt af populære sange, som var en slags modvægt til de
mere traditionelle danske sange, som vi kender fra sangbøgerne.

P.S. I dette program er der også en lille konkurrence.

Sangene kunne man høre i film, på grammofonplader, i radioen og i det
nye medie, nemlig fjernsynet.

Programmet indeholder:

Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pige, træd Varsomt
Hvorfor er Lykken så Lunefuld?
Jeg plukker Anemoner i November
Månestrålen + Den lille lysegrønne Sang
Når Lygterne Tændes
Dansevisen
Pigen fra Fyn
Gem et lille Smil til det bli´r Gråvejr + Smil +
Når du Smiler
Musens Sang + Den allersidste Dans
Forelsket i København
Den dag da Dorthe drak Dus
Fiskerpigens Sang
Klaus Jørgen
Mormors Kolonihavehus
Snart er du mer ´end 17 År
Ta´ med ud og Fisk

Bregninge Plejecenter, Kalundborg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Villa Cantabilis, Faaborg

Jeg plukker Fløjlsgræs og Ridderspore
Jeg plukker Anemoner i November
Klokkeblomst og Bellis og Følfod
Stemningsmelodien
Fiskerpigens Sang
Her i vores Hus er Glæde + Vovsen i Vinduet + Heksedansen
+ Hele Ugen Alene
De nære Ting
Blot slentre gennem Regn
Klaus Jørgen
Skibet skal sejle i Nat + Que Sera Sera + Den gamle gartners Sang
+ Uh, jeg ville ønske jeg var Dig
En enlig lille Muse + Den allersidste Dans
Når Lygterne Tændes
Solitudevej
Dansevisen
Den glade Vandrer

7

Peder Lykke Centret, København S

Bregninge Plejecenter, Kalundborg

6. DANSKE HITS FRA 1960´ERNE OG 70´ERNE

7. DANSKTOPPENS SANGERINDER

I disse to årtier begynder sangene at blive inspireret af musikken eller hændelser i udlandet. Alligevel forstår de
danske komponister og tekstforfattere at finde deres egen stil.

Her kan I høre og synge med på nogle af de største hits fra Dansktoppens sangerinder: Grethe Ingmann, Anette
Klingenberg, Susanne Lana, Birgit Lystager, Dorthe Kollo, Slabadubadelle-Mette, Ulla Pia, Lecia og Lucienne,
Elisabeth Edberg og Birthe Kjær.

Fjernsynet bliver hvermandseje, og nu er det især her, man ser sangene bliver fremført af kunstnerne.
Tiden er præget af både Det Danske og Det Internationale Melodi Grand Prix, protestsangere og Dansktoppens
begyndelse.
Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elisabeth Serenade
Angelique
Lille fregnede Louise
Ved Landsbyens Gadekær + Vi skal gå Hånd i Hånd
Duerne Flyver + Jeg sætter min Hat, som jeg Vil
Forelsket i København
Svantes lykkelige Dag
Lille Sommerfugl
Samarkand
Regnvejrsdag i November
Bare 16 år + Jeg snakker med mig Selv
Mary Poppins Potpourri: Chim Chim Cheree +
Superoptimægtigfantafænomenalistisk + Kom lidt
Sukker på skeen
Cabaret
Klaus Jørgen
Dansevisen
Mormors Kolonihavehus
Ta´ med ud og Fisk
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Bispebjerghjemmet, København

Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sig Godmorgen + Sol, Sol kom Igen
Snart er du mer´ end 17 År
Søde Sommerminder + Hvis tårer var Guld
Smilende Susie + Christina
Gid du var i Skanderborg + Velkommen til Verden
Hjerter af Honning
Flower Power Tøj
Rør ved Mig
Eviva España
Tak for al musikken
Samarkand
Lille Sommerfugl
Så længe jeg Lever
Arrivederci Frans + Sommer og Sol

Bregninge Plejecenter, Kalundborg
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Humlemagasinet, Harndrup

8. GIRO 413

9. DANSKE MELODI GRAND PRIX SANGE

Lyt og syng med på nogle af de mest ønskede sange fra radioprogrammet, som har eksisteret i mere end 70 år.

Her kan I høre og synge med på både nogle af de dejlige sange fra de danske Melodi Grand Prix´er og de sange,
som nåede hele vejen til Det Internationale Melodi Grand Prix.

Programmet havde premiere i 1946, og der samles hver gang ind til aktiviteter til dårligt stillede eller syge danske
børn og unge.
Programmet er iøvrigt stadig et af danskernes favoritprogrammer.

Programmet indeholder:

P.S. Mange af sangene bliver også brugt til at danse efter.

•
•
•
•
•

Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mormors Kolonihavehus
Ved Landsbyens Gadekær + Vi skal gå Hånd i Hånd
Så længe jeg Lever
De nære Ting
Lille Sommerfugl
Smuk som et Stjerneskud
Solitudevej
Dansevisen
Fiskerpigens Sang
Snart er du mer´ end 17 År
Regnvejrsdag i November
Arrivederci Frans + Sommer og Sol
Forelsket i København
Jeg plukker Fløjlsgræs og Ridderspore
Klaus Jørgen
Svantes lykkelige Dag
Fiskerpigens Sang
The Sound of Music Potpourri
Ta´ med ud og Fisk

Rejsen begynder med en sang, som indeholdt et ”kys, der varede lidt for længe” og slutter med en sang af to
ikke-helt-unge brødre, som vandt for Danmark.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birthe Wilke Potpourri med bl.a. Skibet skal sejle i Nat + Uh, jeg ville ønske jeg var Dig
Dansevisen
To lys på et Bord
Angelique
Gitte Hænning Potpourri: Bare 16 år + Jeg snakker med
mig Selv
Rør ved Mig
San Fransisco
Tænker altid på Dig
Kloden Drejer
Det´ lige Det
En lille Melodi
Danse i Måneskin
Vi maler Byen Rød
Tommy Seebach Potpourri: Disco Tango + Krøller eller Ej +
Hip Hurra, det er min Fødselsdag
Smuk som et Stjerneskud

Er du i tvivl om, hvilket program der passer bedst til jer?
Ring gerne direkte til mig på tlf. 22 90 06 66
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Filskov Friplejehjem
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Filskov Friplejehjem

10. KAI NORMANN ANDERSEN SANGE

11. DANMARKS DEJLIGE SANGERINDER

Der er vist ikke nogen, som er i tvivl om, at Kai Normann Andersen var én af de førende komponister i første
halvdel af det 20. århundrede. Han komponerede iørefaldende melodier til både film og revyer, men især
sangene fra Landmandsliv og Mød Mig På Cassiopeia er blevet danske evergreens – ligesom en lang række af
sange skrevet til Liva Weel er blevet schlagere.

I dette program kan I høre og synge med på sange af nogle af Danmarks helt store sangerinder, som i høj grad har
været med til at sætte deres præg på vores sangskat.

Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du gamle Måne
Man binder os på Mund og Hånd
Jeg gi´r mit Humør en gang Lak
Gå ud og gå en Tur
Man bli´r så glad, når Solen Skinner
Gå med i Lunden
I dit korte Liv
Alle går rundt og forelsker Sig
Musens Sang
Den allersidste Dans
Pige træd Varsomt
Den dejligste Vise
Hvor er du Nu, min lille glade Ven
Så sødt som i gamle Dage
Glemmer Du
Jeg har elsket dig så længe jeg kan Mindes
Titte til Hinanden
Jeg har en Ven
Der var Engang
Jens og Sofie
Kammerat vær en Mand
Stemningsmelodien og Gå med, gå med

Mange af deres sange er nemlig ikke bare blevet evergreens, men er også med til at fortælle noget af Danmarks
historie – lige fra Liva Weels modstandssange, til efterkrigens underholdningssange af Raquel Rastenni og hele
vejen op til Dansktoppen-dronningen Birthe Kjær.
Programmet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Filskov Friplejehjem

Marguerite Viby: Den dag da Dorthe drak du´s
Lørdagspigerne: Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore
Katy Bødtger: Fiskerpigens Sang
Raquel Rastenni: Potpourri
Liva Weel: Potpourri
Erika Voigt: I den gamle pavillion
Elga Olga: Solitudevej
Grethe Sønck: Klaus Jørgen
Birthe Wilke: Potpourri
Grethe Ingemann: Dansevisen
Gitte Hænning: Potpourri
Kirsten Siggaard: Det´ lige det
Dorthe Kollo: Potpourri
Birthe Kjær: Vi maler byen rød
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Lindevang, Løgumkloster

12. JULEUNDERHOLDNING (det mest populære program og tidlig booking anbefales derfor)

ANBEFALINGER

Det traditionelle juleunderholdningsprogram med alle de gode, gamle julesange. Imellem sangene krydrer jeg
med små, sjove julehistorier, og naturligvis er der flere syng-med-sange. Et program, som giver jer den perfekte
danske julestemning!

”DIN UDSTRÅLING OG EMPATI ER FANTASTISK. Jeg har glædet mig et helt år, til du skulle komme igen. Du er bare den bedste!”
Frivillig ved Vesterbo, Søndersø

P.S. Jeg overrasker og bruger min operastemme i en af sangene.

“JEG KUNNE LYTTE TIL DIG HELE DAGEN. Sikken en smuk stemme, du har. Og en meget flot kjole.”

Programmet kan bl.a. indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu tændes tusind Julelys
Jeg så Julemanden kysse Mor
Du kære, gamle Julemand
Skal vi klippe vore Julehjerter Sammen?
White Christmas
Sikken voldsom Trængsel og Alarm
Santa Lucia
Rudolf med den røde Tud
Søren Banjomus
Nu har vi altså Jul Igen
Højt fra Træets grønne Top
Lad det sne, lad det sne, lad det Sne
Julemanden er kommet til By´n
Bjældeklang
Til Julebal i Nisseland
Der er noget i Luften
På loftet sidder Nissen
Så tænder vi et lys i Kvæld
Tak for alt i det gamle År
Juletræet med sin Pynt
Når du ser et Stjerneskud

Gulkrog, Vejle

”DU SYNGER GODT, men du taler også godt. Jeg er meget hørehæmmet, men alligevel forstod jeg alt, hvad du sang og sagde i dag.
Tak for det.”								Medlem af pensionistklubben Kontakt, Glostrup
”DET VAR EN DEJLIG EFTERMIDDAG, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores medlemmer. Din udstråling og dit humør
smittede af på os alle sammen. Det er ikke sidste gang, vi har kontaktet dig.”
Frithjof Elmue, Birkerød Pensionistforening
“JEG GLEMTE HELT AT KEDE MIG”… for tiden fløj afsted, mens du sang og fortalte om dig selv og sangene.

Ældresagen Greve

“MIN MOR PÅ 106 ÅR HAR HAFT EN FANTASTISK EFTERMIDDAG. Hun har nynnet med og været i sådan et godt humør. Du har en utrolig
flot tekstudtale. Vi kunne forstå det hele - hvert et ord. Både når du talte og når du sang. Det var også dejligt at se, hvordan du gik
Lillevang, Farum
rundt blandt tilhørerne og sang til dem. Og så er du så sød.”						
“HVOR ER DET DEJLIGT, AT DU SYNGER PÅ DANSK. Det er noget, vi kan forstå. Fornylig havde vi én, der optrådte her, og han sang en
masse på engelsk, men det forstår vi jo ikke, for vi har ikke haft engelsk i skolen.” 		
Ammershøjparken, Kirke Hyllinge
“DET VAR BÅDE FESTLIGT OG FORNØJELIGT. Og så synger du bare så smukt. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle tage herhen idag, for
der var én af de andre damer, som havde hørt dig et andet sted og sagde, at du var så god. Og hvor er jeg glad for, at jeg kom og hørte
dig. Jeg vil sige det videre til andre, for det fortjener du”.					
Tandslet Pensionistforening
“DU ER DEJLIG, umiddelbar, smuk, synger fantastisk, og så er du i den grad tilstede i det, du gør. Det mærkes, og det er med til at give
alle vore beboere en rigtig god oplevelse. Derfor vil vi meget gerne have besøg af dig igen”.
Lone M. Hansen, Bispebjerghjemmet
“BEBOERNE VAR MEGET GLADE FOR DIN OPTRÆDEN, og vi glæder os allerede til du kommer igen”.
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Aktivitetscentret, Nyborg
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Elisabeth Keith, Mimosen

AKKOMPAGNEMENT
Jeg medbringer mit eget sanganlæg med professionelt
indspillet akkompagnement af Lars Jørgensen.
Han er til daglig organist ved Vallensbæk Kirke og Hellig
Tre Konger Kirke. Derudover er Lars akkompagnatør ved
Statens Teaterskole.
Lars mestrer mange forskellige genrer og hans klaverspil
får mange roser med på vejen ved mine optrædender.

Lars Jørgensen

VARIGHED
Alle mine underholdningsprogrammer findes i tre forskellige udgaver:
1 x 50 minutter / 2 x 25 minutter eller 2 x 40 minutter.

OPLEV MIG OPTRÆDE
Besøg min hjemmeside med inspirererende lyd- og videoklip:

www.lisenees.com

INTRODUKTIONSRABAT: 500 kr.
I har mulighed for at få 500 kr. i rabat på jeres første underholdningsprogram ved
at oplyse kode “LISE01”, når I booker mig.

DIREKTE BOOKING
Tlf. 22 90 06 66
info@lisenees.com

