På kryds og tværs med DMF
- bliv inspireret og opdateret som festmusiker
Åbent arrangement på Brobyværk kro på Fyn
mandag d. 20. maj kl. 18.30 - 22.00
Dansk Musiker Forbund inviterer fest- og underholdningsmusikere til inspirationsaften på
Brobyværk kro på Fyn. Glæd dig til en god aften med fagligt indhold i samvær med gode
kollegaer.
Når På Kryds og Tværs med DMF lander på Brobyværk Kro mandag den 20. maj, sætter vi bl.a.
fokus på scenelys til festmusikere. Mød Daniel Stjernholm Andersen, der både er festmusiker og
freelancelysmand med stor viden og erfaring på området. Hør ham fortælle om, hvordan scenelys
fungerer bedst og se eksempler på lysopsætninger, der er målrettet festmusikere.
Oplev også festmusikerne Peter Pahnzen, Lasse Skov og Preben Vincent Glue, der giver eksempler
på deres musik og fortæller om deres musikerliv og tilgange til faget.
Aftenen byder endvidere på grejdemo. EM-Nordic vil præsentere nye QSC højtalersystemer.
Undervejs byder Dansk Musiker Forbund på en lille forfriskning.
Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding - så mød op og tag en musikerven med.
Adressen er: Brobyværk Kro, Marsk Billevej 15, 5672 Broby.
Læs mere om PÅ KRYDS OG TVÆRS MED DMF på
www.dmf.dk, www.musikeren.dk, DMF Facebook, Musikerens E-NYT, m.m.

Om aftenens musikerne:
Peter Pahnzen – Tangentspiller/Trommerslager/Guitarst/Sanger
•
•
•

I 1979 startede han som 12-årig i et børnerockband på trommer. De spillede egne numre.
Kom med på trommer i det kendte Leif Fabers showband, som han kalder for sin læreplads.
Fra 1992 har han bl.a. været solo festmusiker på tangenter og spiller til alle slags fester.

Lasse Skov – Pianist/Sanger
•
•
•

I 1997 dannede han gymnasiet en jazztrio, der mest spillede til receptioner.
Gik på MGK fra 1999, hvor han sideløbende spillede festmusik som solo og i trio.
I dag er han underviser og solo/trio festmusiker og har job på spillesteder med Jazz trio.

Preben Vincent Glue - Tangentspiller/Trommeslager/Sanger
•
•
•

Startede på trommer i 1961. Efter 1973 også tangentspiller - fuldtidsmusiker siden 1968.
Har igennem årene spillet i utallige sammenhænge både som solo- og bandmusiker.
I dag spiller han mest festmusik, men også til revyer, musicals, børnefester o.m.a.

