
Svenske viser 
 

Foreningen Rågeleje Strand 

23. november kl.18:30 

 

 

 

Bodil Heister og Ove Mynderup 
 

Musiker/komponist Bodil Heister og professionel bassanger Ove 

Mynderup synger og spiller viser (harmonika og klaver) fra den store 

svenske sangskat - såsom Carl Michael Bellman, Birger Sjöberg, Gunnar 

Wenneberg og Evert Taube. Enkelte russiske viser indgår også i 

programmet. 

 
Middag, kaffe og dessert 

Arrangementet finder sted på Restaurant Søstjernen 

 
Pris: kr. 200 for medlemmer/ikke-medlemmer kr. 250 

Tilmelding til foreningen på tlf. 2127 5413 eller på raagelejestrand@gmail.com 

 

Bemærk: Tilmelding er bindende 

 

mailto:raagelejestrand@gmail.com


Menu: 
 
Oksemørbrad stegt med sort peber & allehånde, brændt knoldselleri med brunet smør, 
bagte beder med tyttebær, ærteskud, urteristede kartofler og kraftig okseglace kogt med 
portvin og svampe. 
 
Kaffe/te og chokolade/appelsinkage med brændt hvid chokolade. 
 

 

 

 

 

Omtale 
 
BODIL HEISTER 
 
Bodil er komponist og musiker (spiller klaver og harmonika). 
Som musiker har hun været kapelmester/musiker på næsten alle landets teatre, og har spillet 
med Erik Påske, Cleo, Judy Gringer, Holger Juul Hansen, Kurt Ravn, Peter Schrøder, Thomas Eje, 
Henrik Goldschmidt og mange flere.  
Hun har haft fast duo med Ulrik Cold i 12 år samt en duo med Gitta-Maria Sjöberg. 
Som komponist er Bodil nok mest kendt fra DRs Julekalender Jul på Slottet, hvor hun skrev al 
musikken. Derudover har hun komponeret familieopera til Den Jyske Opera, DR-vignetter, 
filmmusik - og har sat mange af de gamle digtere i musik, som Sophus Claussen, H.C. Andersen, 
Piet Hein, Sigfred Pedersen m.fl. 
Hun underviser to dage om ugen på Det Kgl. Teaters balletskole i musik. 
Se www.bodilheister.dk  
 
 
 
OVE MYNDERUP 
 
Ove er professionel bassanger og sangunderviser - desuden uddannet organist.  
Bag sig har han en lang karriere på Det Kongelige Teater med mange solistiske opgaver. 
Gennem årene har han givet koncerter overalt i Danmark og været på flere udlandsturnéer. 
Han har givet mange kirkekoncerter og sunget ved Open Air koncert i Gilleleje. Ove Mynderup 
har et stort repertoire, som spænder fra Händels Messias til musical og populærmusik og har 
udgivet flere CDér. 
Han er desuden en efterspurgt foredragsholder og har som sådan tidligere gæstet ”Foreningen 
Rågeleje Strand”. 
Se www.mynde.dk  
 
 

http://www.bodilheister.dk/
http://www.mynde.dk/


 
REPERTOIRE 
 
Sammen spiller og synger de svenske viser af komponister som Carl Michael Bellman, Birger 
Sjöberg, Gunnar Wenneberg og Evert Taube. Desuden også nogle russiske viser. 

 


