På kryds og tværs med DMF
- bliv inspireret og opdateret som festmusiker
Åbent arrangement i Pedersborg Forsamlingshus i Sorø
mandag d. 1. april kl. 18.30 - 22.00
Dansk Musiker Forbund inviterer fest- og underholdningsmusikere til inspirationsaften i Sorø.
Glæd dig til en god aften med fagligt indhold i samvær med gode kollegaer.
Hørelsen er en musikers vigtigste redskab, og høreproblemer er det største arbejdsmiljømæssige
problem for danske musikere. Det sætter vi fokus på, når På Kryds og Tværs med DMF lander i
Pedersborg Forsamlingshus d. 1. april. Mød Torben Kruse fra Dansk Musiker Forbund, der fortæller
om forbundets tiltag “Pas på hørelsen”. Hør bl.a. om samarbejdet med GN-Hearing, og hvordan de
sammen laver landsdækkende informationskampagner om sund omgang med lyd.
Oplev også festmusikerne Tage B. Olsen, Jimmi Jørgensen og Jens Munkholm, der giver eksempler
på deres musik og fortæller om deres musikerliv og tilgange til faget.
Aftenen byder endvidere på grejdemo med Matrix Sales. De præsenterer forskellige Shure In-Ear
monitorsystemer.
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: Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, 4180 Sorø.
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:
Tage B. Olsen - Tangentspiller/Sanger
•
•
•

Festmusiker siden 1982. Spiller også til børnefester og offentlige arrangementer.
Fuldtidsmusiker i perioden 1984-2010. Mest som solist, men også i duo med trommer el. guitar.
Har produceret en enkelt CD med sangerinde. Optræder med stort anlæg og stort lys.

Jimmi Jørgensen - Tangentspiller/Sanger
•
•
•

Fik sit første job allerede som 10-årig. Har arbejdet som solo-festmusiker de første mange år.
Satser nu også på duo/trio. Har haft job ved siden af musikken, bl.a. som musikunderviser.
Optræder for et bredt publikum, lige fra bryllupper til 60-års fødselsdage. Spiller på stort anlæg.

Jens Munkholm - Tangentspiller/Sanger
•
•
•

Fortrinsvis fuldtidsmusiker og solo siden 1985. Spiller til alle slags fester og underholdning.
Sang i vokalgruppe sidst i 70’erne. Ansat hos Roland som tangent-demonstratør i 80’erne.
Optræder i dag også som akkompagnatør og duo med sangerinde. Spiller på stort anlæg.

