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Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 20.30  

Dørene åbnes kl. 18.30 spisning kl. 19 

 

 

 

 

 

 
 

De Magiske Sange – en farverig rejse gennem 40 års sangskrivning. 
 
Billetpriser: 

Medlemmer: 275 kr. 

Ikke medlemmer: 325 kr. (275 kr. plus dagmedlemsskab 50 kr.) 

Et måltid mad: 85 kr. 

 

Billetkøb: 

MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus på: 84472 

(skriv: antal billetter med/uden mad i beskedfeltet.) 

 

Jesper Land Gregersen - Jesperland55@gmail.com – 27 81 29 82 

Netbank: Stig Madsen – stig.roegen@gmail.com – 61 66 61 96 

 

Velkommen og rigtig god fornøjelse 

roegenforsamlingshus.dk 
 

mailto:Jesperland55@gmail.com
mailto:stig.roegen@gmail.com


HALBERG & FRIENDS: 
“De Magiske Sange” – en farverig rejse gennem 40 års sangskrivning. 

Halbergs personlige mix af inspiration fra den amerikanske pop rock tradition og vores egen 
nordiske tone har gennem årene formet en helt unik stil, som har resulteret i en række 
legendariske evergreens 

Sange som ”Magi i Luften”, ”Jeg vil la’ lyset brænde”, ”Efterår”, ”Elskes af dig”, 
”Mandagsstævnemøde”, “Brændende Læber”, ”Fri for at drømme om dig” og ”Transit” 
bliver leveret med intensitet, nerve og masser af spilleglæde… - og det med nogen af 
landets allerbedste musikere. Og bandets single fra 2019 - ”Godaften & Farvel” - er også på 
repertoiret. 

Halberg & Schandorf – 2 af de oprindelige medlemmer af ”Halberg Larsen”, 
keyboardspilleren Gorm Bülow, trommeslageren Jesper Thomsen samt den fortryllende 
sangerinde Heidi Degn – giver de mange gode sange nye vinger. 

Og står der Halberg på plakaten, er der selvfølgelig også masser af god guitar i vente på en 
aften, hvor han sammen med sine Friends vil fyre den max af. 

Glæd jer til et forrygende genhør! 

Poul Halberg – Guitar & Vokal 

Heidi Degn – Vokal & Tamburin 

Jette Schandorf – Bas & Kor 

Gorm Bulow – Keyboards 

Jesper Thomsen – Trommer 

Live musik i Røgen Forsamlingshus får det          
bedste frem i både band og publikum. 

 
Velkommen og rigtig god fornøjelse. 

 

www.roegenforsamlingshus.dk 


