
      

 

 

 

 

 

Foreningen NORDEN Roskilde – Lejre 

 
Kære medlemmer 

 
Søndag den 19. september indbyder vi til svensk aften med god mad, hygge og cabaret med 
Teatret OPtimis og  ”Svenske Skønheder”. 
 
Sted:  Hos Olsens, Hovedvejen 6, Glim, 4000 Roskilde 
 (Bus 240 kører fra Roskilde hver halve time – stå af ved stoppestedet  
                                    ved Den Gamle Glim Skole/Langvadvejen) 

 
Program:                  16.30     Mulighed for selvpluk i æbleplantagen –  
                                                  eller nyd en forfriskning på terrassen 
                                    
                                   17.30       Svensk Afton - 19. september 2021 

~ Menu ~ 

(Familieservering ved 8-mandsborde) 

Matjessild med creme fraiche, purløg og frisk rugbrød 

Salat af Laks og rejer med krydderurter og friskbagt brød 

Kjöttbullar med mos og tyttebær 

Ost med kiks og frugt 

 1 glas cider eller fadøl fra eget bryggeri 

Vand med og uden bobler 

                                  19.00       Cabaret: Svenske Skønheder 
                  (i pausen mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser) 
 

Kanelsnegl og hjemmeristet kaffe 

 
Tilmelding: 245 kr/person indbetales til MobilPay 27528238 eller overfør beløbet  
til reg.nr 1551 konto 6260200230 – skriv svensk aften og deltagere inden den 3/9 2021. 

 

 
 

   



 

SVENSKE SKØNHEDER 
- en cabaret med kendte, svenske viser af bl.a Bellman, Evert Taube og Cornelis Vreeswijk 

 

Svenskerne har en lang tradition for at skrive og synge viser - smukke, melankolske - til tider erotiske, 

drikfældige, dramatiske eller humoristiske. Og vi danskere elsker dem!  

I Svenske Skønheder fremfører sangeren Allan Høier og guitaristen Allan Thorsgaard et friskplukket udvalg, 

hvor de kommer rundt om alle facetter og alle de største visedigtere fra Bellman til Vreeswijk. Hør (og nyn 

med på) fx Visen om de 18 svaner, Har du visor, Så længe skuden ka’ gå, Pigen i Havanna, Åbent landskab, 

Deirdres samba og Den første gang jeg så dig. 

Mellem viserne portrætteres i første halvleg de store visedigtere og i anden del svenskerne og vores had-

/kærlighedsforhold til dem. 

Viserne fremføres smukt og stemningsfuldt i gode, danske oversættelser - og enkelte på originalsproget. 

Allan Høier er privatuddannet 

visesanger med speciale i det dansk-

svenske repertoire.  Han har været 

sanger i 17 cabaret'er og 

musikforestillinger med Teatret 

OPtimis, har lavet adskillige roste 

vise-CD’er og optrådt i radio og TV.  

Er desuden administrator og 

blæksprutte. 

 

Allan Thorsgaard er uddannet på 

Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium i klassisk 

guitar 1993 og herefter i England.  

Han har akkompagneret og 

medvirket i en række forestillinger 

med Teatret OPtimis, Det Kongelige 

Teater, Århus Sommeropera og Nordjysk Operakompagni. 

 

 

 
 


