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Ugeavisen Sydkysten 12 februar 2014 
 

De slår tonen an, og så er børnefesten i gang 
Duo satte gang i skolebørn på Vestegnen 

 
Sydkysten: To århusianere rejser verden rundt og skaber feststemning i forskellige lande. 
For nylig nøjedes de med en tredages tur til en række skoler på Vestegnen ved Køge Bugt 
for at sætte inspirerende aftryk på hen ved tusinde skolebørn, som i Greve og Ishøj 
kommuner fik nogle usædvanlige undervisningstimer.  
Formålet er at gøre børnene glade og give dem 
lyst til at synge og danse sammen. Med tryk på 
”sammen” for de to musikere, ægteparret Ann-
Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt sigter mod 
at skabe fællesskab og ikke solopræstationer 
omkring sig.  
Selv er de godt nok meget virtuose og 
særprægede musikere med Henrik Bredholt 
som ekspert på seks-syv forskellige 
instrumenter, blandt andet en kæmpemæssig 
tuba, der ville strække sig over syv meter, hvis 
metal- lydrøret blev foldet ud.  
De to medvirkende i det lille orkester kalder 
sig Klezmerduo.  
For år tilbage startede de deres iørefaldende 
sammenspil med en fælles interesse for 
dansk folkemusik og dans, men på rejser i 
blandt andet Europa og USA stødte de på den gamle, folkelige jødiske klezmer-musik og lærte 
sig den.  
 

 

Børnene var meget lydhøre overfor Klezmerduoen          
Foto Erik Klinke 
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I Danmark støttes deres optræden af LMS, Levende Musik i Skolen, som også sørger for  et 
forberedelsesmateriale med blandt andet noder og sangtekster, så skolerne har mulighed for at 
forberede eleverne inden koncerten. 
 

 
Alle bliver revet med 
Ishøjborger og tidligere TV-journalist Vagn Simonsen var med, da duoen spillede på 
Vibeholmskolen i Ishøj. Han stod nysgerrigt på sidelinjen sammen med en fotograf, og de kunne 
ikke afholde sig fra at rokke med, da den lystige musik og sang gik i gang. 
Børnene holdt hinanden i hånden og dannede en række kæder, som lå uden om hinanden med de 
mindste børn i midterkæden. Så bevægede man sig lidt den ene vej og så den anden vej, 
klappede i egne eller mod sidekammeraters hænder og drejede rundt, mens man sang med på et 
festligt omkvæd. Efterhånden blev trinene lidt mere ud- og indviklede, men alle forstod duoens 
kommandoer og fulgte begejstret med.  
Med en fortid også som skolelærer kunne Vagn Simonsen ikke undgå at blive imponeret, berørt 
og smittede af den festlige stemning, der hurtigt opstod i børneflokken. En lille dreng så ham 
nysgerrigt an og udbrød: ”Står du og græder?” 
Nej, så vidt var det ikke kommet, men Vagn Simonsen fortæller, at man i glade stunder måske 
kan få lidt blanke øjne, og i en tid hvor der også tales om udisciplinerede, ligeglade skolebørn, 
var dette frivillige fællesskab og sammenspil mellem ungerne en betagende oplevelse.  
Duoens udmelding lød ”Vær med til at sprede fest og glæde!” Den opfordring tog børnene godt 
imod, og en sådan god stemning blandt eleverne er uden tvivl positivt for skolernes videre liv.  
  

 
 Børnene på Vibeholmskolen dansede i kæder og hyggede sig. 

Foto Erik Klinke 


