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Dørene åbnes kl. 18.30 – spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30  

Billetpriser:  

Medlemmer: 175 kr. - Ikke medlemmer 225 kr.  

Et måltid mad 75 kr. 

  

Billetkøb:  

Jesper Land Gregersen – 27 81 29 82 jesperland55@gmail.com  

MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus: 84472 

Netbank:  

Stig Madsen - stig.roegen@gmail.com - 61 66 61 96  

 

VELKOMMEN OG RIGTIG GOD FORNØJELSE 

www.roegenforsamlingshus.dk 

mailto:jesperland55@gmail.com
http://www.roegenforsamlingshus.dk/


Sonja Hald 
 
… vindskæve, finurlige tekster - bugnende med ordspil. Rock i indiestil.  
Det er drilsk, livskraftig, dansksproget rock med referencer til både C.V. Jørgensen og Skaløe.  
’Klæk’ sagde det, da vasalstaten Danmark gik i krig. ’Klæk’ sagde det, da Finansministeren solgte 
sit land og Skat pissede milliarder væk for et par fadøl. ’Klæk’ sagde det da sindet fik nok og måtte 
udvide.  
 
Og ’Klæk’ sagde det, da Sonja Hald fulgte op på 'Vækstplanen' med deres andet album den 
25. februar 2017. Det er nu slaget skal stå og det er ikke for tøsedrenge.  
 
Du har måske set den mystiske skikkelse på turné rundt i landet sammen med Magtens 
Korridorer, Folkeklubben eller Kim Larsen. Måske under en ophedet debat om kønskvoter på de 
danske festivaler, har du bemærket dem.  
”En skydefærdighed i dansk litteratur, der hilser tilbage på bl.a. C.V. Jørgensen og Eik Skaløe”.  
”En stærk stemme i en lang dansk tradition for at råbe det konforme fællesskab imod”.  
Sonja Hald er et byggeprojekt af en gruppe frie musikere fra det danske midtland. Musikkens 
tilblivelse sker gennem en serie af fortrolige besvangringer og indspilles i al hast for at bevare den 
friske aroma. Hvert et træben ildspåsættes i forsøget med den jordlige kontakt. Sonja Hald er som 
en anden jodhpurs stramtsiddende omkring underbenet på det gale Danmark.  
 
Bio  
Sonja Hald blev sat i verden af forfatter og forsanger Jonas Dahl i august 2012. Jonas var på 
daværende tidspunkt bosat i Berlin og begik sig som engelsksproget troubadour i det meste af 
Europa. Sonja Hald var, i forsøget med det danske sprog, anledningen til at vende hjem. De første 
sange blev skrevet uden for kongeriget og Jonas vendte hjem og direkte i studio, for at møde de 
musikere der – ud over Jonas selv - skulle vise sig at udgøre Sonja Hald: 
 

• Jonas Dahl: Sang  

• Simon Bekker: Guitar  

• Ole Holmgaard: Banjo og Keys  

• Mikkel Christiansen: Trommer  

• Jakob Retz Johansen: Bas  
 
Og Flemming Bloch som producer.  
 
Dogmet for Sonja blev ”mindst mulig afstand mellem tanke og handling”. Således blev 
debutalbummet ”Vækstplanen” også til på sammenlagt 12 dage.  
I august 2014 vandt Sonja Hald KarriereKanonen og de efterfølgende 12 måneder bød på +70 
koncerter bl.a. sammen med Magtens Korridorer, Folkeklubben og Kim Larsen.  
 

 

Live-Musik i Røgen – Det er bare så godt  
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