
5. Koncert 

Onsdag den 27. juli 2011 kl. 18.30 og 21.00 i Sorø Akademis Festsal 

 

NB! Ved disse 2 koncerter beder vi om tilmelding på Sorø Erhvers- og Turistkontor senest 26. 

juli kl. 12.00. Storgade 15, 4180 Sorø. E-mail: info@soroeturisme.dk. Tlf. 57 82 10 12. 

Resterende pladser vil blive solgt ved indgangen. 

 

 

OPERAKONCERT med Nordic Singers 

Program: Populære opera og musical arier 

Varighed: Ca. 1½ time med pause 

Entré: 130 kr. 

 

Endnu engang indbydes der til festlig operakoncert med champagne og balkjole. 

De 5 operasangere og deres pianist, som tilsammen udgør Nordic Singers leverer et festligt, 

underholdende, stemningsfyldt og internationalt program med populære arier, duetter og ensembler 

fra opera, operette, musical og film. Sangerne, som alle synger på Det Kgl. Teater, lover at det 

bliver alt andet end en klassisk koncert i den traditionelle stil, for her må der gerne synges med!  

Publikum skal også forberede sig på at få rørt lattermusklerne undervejs! 

Den islandske tenor, Magnus Gislason, præsenterer undervejs ”med stil og med smil”, og sammen 

med de 2 sopraner, danske Randi Gislason og svenske Cecilia Hjortsberg, den danske tenor Lars Bo 

Ravnbak samt den svenske baryton Johan Hallsten, synger de nogle af italiensk operas mest 

berømte tårepersere inkl. tenorhittet ”Nessun dorma”. Der bydes ydermere på perler fra danske og 

svenske film, og uddrag af nogle af Broadways aktuelle musical succes’er. Med hele 2 

primadonnaer er der også lagt op til intriger og ”katteslagsmål”… Nordic Singers lover også besøg 

af en temmelig selvglad, berømt tyrefægter fra Sevilla. 

De 5 sangere har, udover den klassiske operagenre, givet talrige koncerter i ind- og udland.  

Med ensemblet Nordic Singers har de bl.a. turneret i USA og Canada i 2008 og 2010, og er inviteret 

til endnu en turné i 2012. Her har de bl.a. fået forrygende anmeldelser for deres humoristiske og 

underholdende  koncerter. Herhjemme og i Sverige har Nordic Singers ligeledes fået succes, og har  

bl.a. optrådt på Det Kgl. Teaters udendørsscene, Ophelia Beach. 

Med sig har de pianist og organist Knud Rasmussen, som er en hyppigt benyttet akkompagnatør 

med mangeårig erfaring fra ind- og udland.  

 


