
Lad os præsentere dig for GAMMEL DANSK. En velspillende duo med klaver og 
trompet og et repertoire specielt sammensat af jazz og evergreens fra dengang - 
og med enkelte afstikkere til vore dage.  Gammel dansk jazz og evergreens fra ca. 
1920 og frem til 1950. Der bydes på melodier med komponister som blandt andre Kai 
Normann Andersen, Aage Stentoft, Leo Mathiesen og Karen Jønsson. Dette repertoire 
kombineres med melodier fra Bent Fabricius-Bjerres store bagkatalog. Han blev født 
da de første numre på repertoiret blev skrevet, og han er stadig “noget ved musikken”.

INVITER FAMILIE, VENNER OG NYE
BEKENDTSKABER TIL KONCERT I DIN STUE
Du og dine gæster får en unik koncertoplevelse, hjemme 
hos dig. Vi spiller stort set akustisk, så koncerten skal 
foregå i et lokale, som kan spilles op uden forstærkning. 
Koncerten må ikke have kommerciel karakter.

VI SØRGER FOR
2 x 40 minutters eller en god times koncert og bliver der 
klappet igennem naturligvis et ekstranummer eller to. 
  
DET SKAL DU SØRGE FOR
• at der er mulighed for en siddeplads til gæsterne
• at der er et hjørne, hvor Gammel Dansk Jazz og  

Evergreens kan spille
• At der er kaffe, te og måske andre drikkevarer til 

gæsterne til overkommelige priser

DET SKAL DU SØRGE FOR
• Gæsterne giver bindende tilmelding forud for kon-

certen. 100-150 kr. pr. gæst. Aftales fra koncert til 
koncert. Betaling via MobilePay.

BOOK EN KONCERT
Kontakt Søren Peter Frøsig på tlf. 40731607 eller 
mail@kreativefrosig.dk. Du er også velkommen til at 
kontakte Morten Digmann Schmidt  på tlf. 51207011 
eller morten@digmannschmidt.dk

En koncertoplevelse fra dengang En dag eller aften som du bestemmer Foregår  hjemme hos dig

KLAVER OG SANG
MORTEN DIGMANN SCHMIDT
Morten er født og opvokset i Varde. 
Startede på trompet som 10-årig, 
men er siden skiftet til klaver som 
hovedinstrument. Morten har 15 års 
erfaring som gospelpianist og sanger 
i diverse vestjyske gospelkor og en 
begyndende fritidskarriere som 
komponist og sangskriver.

TROMPET, FLYGELHORN OG SANG
SØREN PETER FRØSIG
Født og opvokset i det vestjyske og 
er næsten født med trompeten i 
hånden. Søren spiller blandt andet 
med Jazz Buffetten og som afløser i 
forskellige jazzorkestre og som solist 
i kirken.

FÅ EN KONCERT HJEMME HOS DIG MED MELODIERNE FRA DENGANG

LIDT GO’ MUSIK
GØR OS ALLE GLADE


