Odense Politiorkester
Julekoncert 2022
Velkommen til vores fire fantastiske solister
I årevis har Jesper Lundgaard sunget, danset og charmeret sig gennem et utal af koncerter, revyer
og musicals rundt omkring i Danmark. Vores land er begunstiget med mange dygtige kunstnere,
men få formår at komme så langt ud over scenekanten, som Jesper. Han løfter med sin optræden
enhver koncert eller show op til nye højder. De seneste par år har som bekendt ikke været de
store koncert-år for nogen. Jesper har heldigvis i ventetiden glædet os med masser af sangklip
på de sociale medier - fra privaten, og ikke mindst fra hans sommerresidens. Nu får vi ham
endelig igen live på scenen, hvor han er helt klar til at vise, hvilken stor sanger og entertainer han
er.

I år får vi en helt fantastisk dygtig sangerinde på scenen - nemlig Simone Egeriis. Hun har,
siden hun vandt ”Scenen er din” i 2004, optrådt overalt i hele landet. Hun har udgivet flere
cd’er i eget navn, hun har deltaget i Dansk Melodi Grandprix hele tre gange, hver gang med
en flot placering. Simone mestrer de fleste genrer, og har derfor også optrådt med alt lige fra
små intime koncerter til store shows med big bands og symfoniorkestre. Hun optræder både
alene og sammen med såvel danske som internationale talenter og store stjerner. Simone er
en sangerinde med en stemme af guld, som vi glæder os utrolig meget til at præsentere for
jer.

Endnu engang har vi glæden af at præsentere jer for en absolut publikums-darling – nemlig
Sandra Elsfort. For 4. gang træder Sandra ind på vores scene i Odense Koncerthus. Det er ikke
uden grund, hun gør det, for hun har begejstret publikum - og ikke mindst os - siden hendes
første optræden med Odense Politiorkester. Vi har været gennem et meget bredt udvalg af
melodier og genrer, og hun mestrer dem alle hver og én. Derfor er der også bud efter hende.
Sandra har udover orkestermusikken, også fat i de helt store musicals rundt omkring. Vi er
klar, og har fornøjelsen af Sandra Elsfort endnu engang.

Alle gode gange tre fristes man til at sige. Vi har endnu engang valgt at præsentere jer for denne
skønne fynske sanger. Morten Sønderby har de to forrige år beriget os med alt det, vi ønsker,
når vi søger efter det bedste til vores publikum. Det kommer han også til i år. Morten kan med
sin stemme, udseende og iver efter at optræde absolut ”levere varen” og ikke mindst begejstre
ethvert publikum. Det er sådan en af hans slags, vi rigtig gerne stiller op med. Morten kan vi vist
roligt kalde et godt bud på Danmarks ”Michael Bublé”. Han har nogle forrygende versioner, hvor
han når ud til selv de bagerste rækker i salen. Morten Sønderby napper lige et enkelt af Bublé’s
numre i år. Derudover får vi ham selvfølgelig også at se og høre sammen med årets øvrige skønne
solister.

