
Oplev Lars Lilholts sange i akustiske, 
intime, indendørs og afdæmpede ver-
sioner med de dertil hørende historier 
i det, vi kalder Storyteller 2020. San-
gene er ikke grebet ud af den blå luft. 
De har alle tilknyttede underfundige 
fortællinger fra Lilholts efterhånden 
lange liv. Storyteller koncerten fra 
Det Kgl. Teater 2018 er blevet vist fle-
re gange på TV og var en bragende 
succes, der nu udkommer som dvd. 
I storyteller konceptet er grundstam-
men fra Lilholt Band med i et intenst 
og stilfærdigt sammenspil. hvor der 
bliver givet plads til at lade instru-
menterne tale i en skrøbelig akustisk 
balancegang mellem enkelhed og 
kompleksitet:
 
Anmelderne skrev:
Det var ganske enkelt fremragende 
– stor sangskrivning, sprudlende spil-
lemandskunst og horisontudvidende 
historiefortælling. Fem stjerner. (Gaffa)
Man kan diskutere, om han er blevet 
smukkere med alderen, men han er en
fremragende sangskriver og en distinkt 
sanger, der omgivet af dygtige musike-
re til fulde fortjener fem stjerner. (Fyns 
Stiftstidende)

Vi bor på det centrale Copenhagen Is-
land Hotel ved Kalvebod Brygge, med 
store komfortable værelser. Vi spiser 
middag og morgenmad i hotellets re-
staurant.

Rejseplan
1. dag: København. Forestilling
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og ankommer til København 
midt på eftermiddagen. Efter check in 
på hotellet er der lidt tid til hvil samt 
evt. omklædning, inden vi spiser en 
dejlig middag, hvorefter vi kører til 
Det Kongelige Teater på Kongens Ny-
torv.

Kl. 20.00 begynder Lars Lilholts Story-
telling. Vi har gode billetter i kategori. 
A.
Lars Lilholt er en folkekær dansk 
kunstner, der i årevis har kunnet sam-
le alle generationer over hele landet. 
En erfaren sangskriver med et kæmpe 
stort talent for at bruge det danske 
sprog, og en evne til at kommunikere 
gennem enkle melodier med et rod-
net dybt nede i både folkemusikken, 
rockmusikken og den klassiske musik. 
Lars Lilholt har solgt over 2 millioner 
albums, og har turnéret i efterhånden 
mange år. I halvfjerdserne med folk-
rock-legenderne Kræn Bysteds, siden 
1983 på spillesteder og festivaller med 
“De Lyse Nætters Orkester”, Lars Lil-
holt Band, samt med Johnny Madsen 
og Allan Olsen i Dalton. Lilholt har 
også i årevis optrådt som solist og for 
nylig i duosammenhæng med Shaka 
Loveless. Til Smukfests 40 års
jubilæumskoncert var Lilholt en af de 
helt store oplevelser da 30.000 men-
nesker sang Kald det Kærlighed så det 
kunne høres over hele Skanderborg.
Udover Lars Lilholt medvirker Gert 
Vincent på el- og akustisk guitar, Kri-
stian Fogh på tangenter, Eddi Jarl på 
slagtøj og Mads Kjøller-Henningsen 
på fløjter og drejelire.
Efter forestillingen kører vi, berusede 
af oplevelsen, retur til vores hotel.

2. dag: Strøget el. byrundtur. Hjemrejse
Efter den fine morgenbuffet kører vi til 
centrum og mødes med vores lokale 
guide, som tager os med på en to ti-
mers byrundtur. Herefter har du mu-
lighed for selv at tage på opdagelse i 
København. Nyd en frokost i Nyhavn 
eller en tur på Nationalmuseet.
kl. 15 kører vi fra Tivoli på H.C. An-
dersens Boulevard og tilbage til vores 
udgangspunkter.

København

Lars Lilholt - Storyteller   på Det Kongelige Teater
Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Oplev	Lars	Lilholt	på	Det	Kon-
gelige	Teater

•	 Et	hav	af	trubadurens	kendte-
ste	sange

•	 Gode	billetter	i	kategori	A

•	 Copenhagen	Island	Hotel

•	 Gratis	DVD	eller	CD	fra	Storytel-
ler	2018

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse          Hjemkomst       Pris        Rute
Sø 23.02            Ma 24.02    1.995,-    D/4

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, broafgift Storebælt t/r, 
hotelophold i delt dobbeltværelse, 3-retters 
middag inkl. kaffe på hotellet, morgenmad, 
A-billet, en DVD eller CD fra 2018 udgaven, 
byrundtur med lokalguide samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 500,- 
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer: hør ved tilmelding.
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Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


