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Frederikshavn Teaterforening 
præsenterer – Jesper Lundgaard i 

Frederikshavn Kirke 

 

Musikskolens elever med ledsager kan få kr. 50,- i rabat  

BENYT denne kode: jesper18 

      Eller gå ind via dette link: https://arenanord.billetten.dk/redeem/jesper18 

Musical Highlights og evergreens i vores smukke ny renoverede kirke. Oplev en helt unik 
stemning. 

Lørdag den 10. november 2018 kl. 16.00 

 Der er max. 500 pladser efter først til mølle princip og prisen er KUN kr. 150,- + gebyr. 

Om Jesper Lundgaard  

Få danske sangere har vist den bredde i deres karriere som Jesper Lundgaard. Fra storladne 
musicals som Les Miserables, Phantom of the Opera og Chess til nærværende og underholdende 
shows på TV, i koncerthusene eller i kirkerne, hvad enten det er en kirkekoncert eller en julekoncert 
formår Jesper Lundgaard altid at skabe en ægthed og et nærvær i de kunstneriske sammenhænge 
som han indgår i. 

Jesper Lundgaard blev opdaget af den kendte engelske sangpædagog Ian Adam, da han deltog i 
en Master Class i Svendborg. Ian Adam er kendt for sit samarbejde med Andrew Lloyd Webber 
omkring musicals som “Cats” og “Phantom of the Opera”. Han har undervist blandt andre Elaine 
Paige, Sarah Brightman og Boy George. På Adams’ opfordring tog Jesper til London for at få skolet 
sit åbenbare sangtalent. Det var et ”Farvel” til det gamle liv og et ”Goddag” til det nye og det 
fremmede. Han modtog sangundervisning, dramatimer og div. danse og træningstimer under sit 
ophold, og efter 2 år vendte han tilbage til Danmark til en storslået karriere på den danske 
underholdningsscene. Anmelderroserne væltede ned over det unge talent, og snart havde Jesper 
mange Musicals, TV-optrædener, CD-udgivelser og solokoncerter på CV’et. 

Om Frederikshavn Kirke: 

Indtil september 1818 hed den lille by ved Kattegat Fladstrand og byens borgere benyttede Fladstrand kirke. Fladstrand blev til 
Frederikshavn og fik købstads privileger og væksten i byen tog til, de mange nye muligheder for beskæftigelse trak nye indbyggere til 
byen. Med den store tilflytning blev Fladstrand kirke en lille kirke til ca. 280 personer. I 1870 begyndte initiativrige mennesker at arbejde 
for en ny Frederikshavn kirke. 

I 2017 startede den nuværende renovering og den vil være afsluttet i 2018. Her sker der en ændring af stueplan i kirkerummet og de 
tekniske installationer bliver fornyet, men resultatet det syntes vi I selv skal komme og se og mødet mellem kirken, Jesper Lundgaard og 
alle jer søndag den 10/11-2018, kl. 16,00, kan kun blive godt. 

Det sker i samarbejde med: 

 

                   

Kirke/teaterkoncert:  
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