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musik fortælling 
 

Men græsset er grønt for alle. 
 

Alf Prøysen. 

 
 

Her i 100 året for Alf Prøysens fødsel,og 200 året for Norges selvstændighed og 
løsrivelse af Danmark, fejrer vi dette ved bla.a. at rejse rundt med et 
musikforedrag .      
 Alf Prøysen, norsk visesanger ,skuespiller og forfatter ,blev født i 1914 og havde 
en opvækst der på mange måder minder om Jeppe Aakjær.  At Alf Prøysen 
bliver født 50 år senere betyder : Han får glæde af de nye medier radio og 
gramofon .Dette medvirker til hans  gennembrud og berømmelse som visesanger 
og forfatter.Alle norske over 50 kender ham fra børneprogrammer på radioen. 
 
I fortælling og sange  berettes  om Alf Prøysens liv,hans sange presenteres og spilles, og nogle 
som fællessange.  Citater fra nogle af hans bøger indgår    - og   ind imellem spilles forrygende 
norsk folketone på Hardingfele – for at  sætte den rette stemning. Søren Christensen har 
oversat nogle af hans sange særdeles fremragende.  
Kontakt:  chr.risgaard@gmail.com   mob. 29472178 
 
Søren Lindgren Christensen  
Født 1947 i København.  
Spiller klaver harmonika og orgel.  
Har spillet folkemusik med bla.a. Rumlekvadrillen,  
Hvor Johnny Madsen også var med.  
Komponeret teatermusik:  
”Jens Langkniv” Team Teateret 1972  
”Bondebilleder” Aalborg Teater 1982  
”Rabarberblues” Natholdet 1987  
”Verden er våd og lys” –Jomfru Ane Teateret 1993  
Det kgl. Teater 1995  
Organist ved Gørding ,Bur og Vemb Kirke i Vestjylland 
og  
Herudover beskæftiget som foredragsholder og musiker.  

Christian Risgaard  
Født 1952 i Aalborg.  
Spiller violin, klaver, hardingfele , guitar og orgel.  
Har bla.a. skrevet musik til teater,kor,  
skrevet klavertrioer og musik til Randers Byorkester og  
Herning Stadstrio.  
Har udgivet 4 CD`er og 2 L.P. er med egen musik.  
Vølvens Stemme med  
Tekst og fortælling af Brita Haugen og fotos af Kirsten  
Klein.  
Penelopes Stemme 
Tekst og fortælling af Brita Haugen og fotos af Kirsten  
Klein.  
Seneste udgivelse: 
Søndergaard digte sat i musik for Lemvig Museum. 
Organist ved Ramme ,Dybe, Fjaltring og Trans Kirke i 
Vestjylland.  
Herudover beskæftiget som musiker og komponist.  



 


