Al-sang
SÅ ER DER IGEN

PÅ HOLBØL LANDBOHJEM
Efter musiker Uno Wierød’s
dødsfald i november sidste år og
dermed aflysning af de planlagte
Al-sang, er Holbøl Landbohjem
nu klar til at genstarte Al-sang.
Vel vidende at Al-sang oprindelig var Uno’s ide, er vi helt overbeviste om, at Uno ville være
stolt og glad for, at vi vil videreføre hans ide.
Siden den spæde start i august
2004, har vi i samarbejde med
Uno afviklet Al-sang 4-6 gange årligt og vi kunne i august
2014 have fejret 10 års jubilæum

Al-sang

Efter den tyske besættelse
opstod frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af
udslagene af dette var store
sangstævner, alsang, hvor
tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange.
Den 1. september 1940 blev
der på samme tid afholdt
sangstævner over hele landet. Man regner med, at ca.
740.000 deltog for at vise
deres danskhed.

og samtidig 50 Al-sang, deraf ca.
35 som dobbeltarrangementer
over 2 aftener. Ikke mindst Uno
havde glædet sig til jubilæet
og var i fuld gang med planlægningen.
Vi har i lang tid været på udkig
efter en musiker, til at løfte arven efter Uno. Ikke nødvendigvis
som kopi, men derimod en musiker, der på sin egen måde kan
fortsætte Al-sang, således at vi
kan bibeholde nogle fornøjelige

aftner for publikum, som rigtig
mange har lyst til at slutte op om.
Vi er stolte over, at vi har formået
at få TIM HANSEN, en ægte kulturformidler, til at prøve kræfter
med Al-sang.
Vi lægger ud med
2 mandage her i foråret,
1. gang den
7. april kl. 18.30

Husk tilmelding

Tim Hansen

født i Sønderborg 1951, har i mange år med sin guitar optrådt i
vidt forskellige sammenhænge – bl.a. som orkestermedlem i et
af landsdelens ældste danseorkestre ”HAIMONS” – men det er
nok mest som visesanger at Tim Hansen er kendt.
Den første (og hidtil eneste) indspilning med ham er CD’en
”..men på den anden side” fra 1991, er kendetegnet ved at indeholde både sønderjyske og rigsdanske viser, hvilket netop er Tim
Hansens styrke.
Der veksles mellem tænksomme, morsomme, nye og gamle
sange når Tim Hansen optræder for sit publikum.
Det der også kendetegner Tim Hansen er den alsidighed han
kan optræde med – han ser sit publikum an og i de utallige
sange han har på repertoiret, vælges så de sange ud som passer
selskabet – det være sig enten en rund fødselsdag, guldbryllup,
forsamlingen på plejehjemmet eller firmajulefrokosten.
I det hele taget kan man forud for engagementet pejle sig ind på
hvilken ”drejning” den bestemte optræden helst skal tage.

