
 

 

 

Pressemeddelelse: 

TV 2 Charlie sender direkte fra Munkebo Skt. 
Hans aften 

Det er kendte navne, der erobrer scenen Skt. 
Hans aften i Munkebo, når TV2 Charlie kører 
sendevognen i position og sender tre kvarters 
direkte tv til hele Danmark. 

Det sker under titlen ”Fællessang på Charlie”.  

Gennem alle årene har entertainer og sanger 
Johnny Reimar været gennemgående figur i pro-
grammet, og han kræver ikke nærmere præsen-
tation. Man skal blot nævne the Cliffters og Fæl-
lessang på Bakken, så nikker og synger stort set 
alle aldre med. 

Johnny Reimar har en række musikalske lege-
kammerater med til Munkebo. Først og fremmest 
Søren Sebbers orkester, der ledes af kapelmester 
Søren Sebber Larsen. Han har fire soloalbums og 
en lang række hits bag sig, og med sig i ”orke-
stergraven” har han Thomas Walbum på key-
board, Allan Nagel på bas, Henrik Askou på trommer, en blæsersektion bestående af 
Keld Mortensen, Claus Mærsk, Steen Hansen og Steffen Mærsk samt et kor bestående 
af Jeanett Krüger og Lei Moe. 

Med i Munkebo er også fire solister. Roland Lyhr 
Sørensen, bedre kendt som Nalle, startede sin 
karriere i de vilde pigtrådsdage med musikalske 

rødder i den beskidte blues, følsomme soul og 
slagkraftige rock 'n' 
roll, og han har slå-
et sit navn fast med 
numre som "In the 
Midnight Hour" og 
"Go'e gamle fru Ol-
sen”. 

Dorthe Kollo blev 
kendt som "Die Dorthe aus Dänemark," da hun i 1964 
slog igennem på en schlagerfestival i Baden-Baden med 
sangen "Junger Mann mit roten Rosen". Hun fik sin før-
ste pladekontrakt allerede som 9-årig i 1956, og hendes 
lange karriere har ført mange hits med sig bl.a. "Gid du 
var i Skanderborg" og "Velkommen til verden”. 

 

Virk og Gro – En gruppe i 

Munkebo Kulturhus 

Fællessang på charlie 23. juni 2011 



Bobo Moreno debuterede på den danske musikscene i 
1988 og har siden prøvet lidt af det hele. Inden for soul, 
jazz og pop, på små og store scener, som backingmusiker, 
på tv og sågar i musicals har han gjort sig bemærket med 
sin sjælfulde stemme, der også har gjort ham til et efter-
spurgt navn hos big bands bl.a. Tivolis Big Band. I 2004 
optrådte han på Christiansborg i forbindelse med kron-
prins-brylluppet.  

Annette Heick har flere gan-
ge medvirket i Dansk Melodi 
Grand Prix, senest i 2007 
med sangen "Copenhagen 
Airport." I 2003 fik hun sit tv-
gennembrud som den japan-
ske figur ”Ushi Heiku”, og si-

den har Annette været vært 
på adskillige populære tv-

programmer. I 2005 udgav hun debutpladen ”Right Time” 
og har siden turneret Danmark rundt med stor succes. Se-
nest har hun medvirket i musicalen ”Wicked” på Det Ny 
Teater. 

Solisterne vil alle synge kendte melodier fra scenen, og me-
dens de bevæger sig rundt blandt publikum. Det vil ske samtidig med, at der tændes 
bål rundt om Kertinge Nor, ved Munkebo Havn og på Munkebo Bakke for at skabe den 
helt rette stemning. 

Arrangementet er kommet i stand via et samarbejde mellem Virk og Gro gruppen i Kul-
turhuset i Munkebo, produktionsselskabet CVP Broadcast og eventforeningen Musik 
ved Noret, der godt en uge senere holder koncert på det samme grønne areal med ho-
vednavne som blandt andre Xander Linnet, Den Danske Mafia og Infernal. 

Munkebo er i forvejen berømt. Hidtil er det Lindøværftet, der har gjort byen kendt – 
først med 60 års moderne skibsbyggeri og senest med beslutningen om lukning af Værf-
tet. På værftsgrunden er Lindø Industri Park nu etableret og arbejder på at skaffe ar-
bejdspladser og nyt liv til Munkebo.  

- Det glæder os meget, men der skal arbejdes på mange fronter, og derfor er vi også gla-
de for, at der blev åbnet mulighed for landsdækkede tv Skt. Hans aften, hvor vi har mu-
lighed for at vise en helt anden og måske mere ukendt side af Munkebo: nemlig den 
skønne natur og den næsten eventyrlige smukke beliggenhed på en smal tange mellem 
fjord og nor, påpeger Palle Hansborg- Sørensen og Willy Anderskov, der begge er aktive i 

Kulturhuset Munkebo og nøglepersoner i Virk og Gro gruppen, der har fået kontrakten 
om den landsdækkende tv-udsendelse forhandlet på plads. 

De understreger, at aftalerne i høj grad er løftet på plads via et sponsorat fra Lindøværf-
tet, men også samarbejdet med Musik ved Noret har beredt vejen, idet nogle af de in-
stallationer og faciliteter, der skal etableres, kan bruges ved begge arrangementer. 

- Vi er således ikke konkurrenter, men samarbejdspartnere. Vi forventer flere tusinde 
gæster til begge arrangementer, påpeger de. Det sker med henvisning til, at Musik ved 
Noret samlede omkring 4000 koncertgæster sidste år, og at Fællessang med Charlie har 
samlet et lignende antal gæster. 

Skt. Hans festen i Munkebo bliver i høj grad en familieoplevelse. Der bliver gratis ad-
gang til festpladsen, fordi de lokale arrangører – ”Virk og Gro initiativet” og Munkebo 
Kulturhus - har allieret sig med en række stærke sponsorer først og fremmest Odense 
Staalskibsværft og Lindø Industri Park. 

Men også Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Super Spar i Munkebo og Tuborgs 
Grønne Fond er glade givere. 



Der vil også være rig mulighed for at få sulten stillet og tørsten slukket på festpladsen 
ved Roklubben Skt. Hans aften. Det skyldes, at Munkebo Kro slår en bod op på plad-
sen, hvorfra der sælges grillspecialiteter, kebab, pølser m.m. Det er også muligt at be-
stille picnickurv med lækre, fynske sommerspecialiteter. 

”Virk og Gro initiativet” og Munkebo Kulturhus sørger til gengæld for salg af øl, vand og 
vin samt is. Da fortjenesten på salget er eneste indtægtsmulighed for de lokale arrangø-
rer, må man ikke medbringe mad og drikkevarer på festpladsen. Derimod bør man støt-
te arrangementet ved at købe forfriskninger i boderne – og så i øvrigt huske på, at der er 
gratis adgang til festpladsen, samt at et evt. overskud vil gå til fremtidige kulturelle ak-
tiviteter i Kulturhuset eller i dets regi. 

Desuden ydes der hjælp og vejledning af flere private firmaer samt Kerteminde Kommu-
ne og foreningen Musik ved Noret.  

Det er kun få uger siden, at Kulturhuset blev opmærksom på muligheden for at få mu-
sikarrangementet til Munkebo, og forhandlingerne var kun lige startet, da Kulturhuset 
den 9. april holdt inspirationsmøde med næsten 80 deltagere om den fremtidige udvik-
ling af Munkebos fritids-, kultur- og sportsliv. 

Målet med mødet var netop at få ideer til at skabe ny vækst og engagement i værftsbyen 
– genskabt ånden fra ’69 - som det blev nævnt med henvisning til, at frivillige i 1969 
brugte i tusindvis af ulønnede timer på etableringen af Munkebo-Hallen. 

Og selv om TV2 Charlie stiller med 40 professionelle medarbejdere for at få afviklet Fæl-
lesang på Charlie, så er der brug for et stort antal frivillige hjælpere. 

Der skal sælges øl, vand, vin og is, der skal holdes øje med pladsen, trafikken skal vej-
ledes, toiletterne skal holdes rene, der skal ryddes op og meget andet. 

Derfor er der samlet en kreds af frivillige (et halvt hundrede stykker), primært fra Mun-
kebo Kulturhus, der har sagt ja til at give et nap med i et par timer eller tre. 

- Vi kan ikke tilbyde løn for det frivillige arbejde, men vi kan love en sjov dag og en god 
oplevelse, og som frivillig kan man være med til at sætte Munkebo på Danmarkskortet i 
en direkte tv-udsendelse, understreger Palle Hansborg-Sørensen. 

- Koncerten ved Roklubben bliver på en måde et nyt startskud for Munkebo. For 60 år 
siden skabte Værftet arbejdspladser i stor stil. Dem kan vi ikke genskabe i samme om-
fang, men vi kan være med til at udvikle byen, så den med den fælles og stolte historie 
får endnu større sammenhængskraft og bliver et endnu mere attraktivt sted at bo og 
leve, påpeger Palle Hansborg-Sørensen og Willy Anderskov. 

Ud over sang og musik vil der være båltale af tv-vært Ole Stephensen, og Annette Heick 
synger for på midsommervisen, når der sendes direkte tv fra festpladsen i Munkebo. 

Der bliver selvsagt rig lejlighed til at synge med på en række populære hits, når opta-
gelserne indledes kl. 19.30, men også i løbet af dagen er der lejlighed til at komme tæt 
på musikere og solister, idet festpladsen åbnes allerede kl. 13.  

Kl. 16.30 er der generalprøve på det program, der sendes direkte på Charlie, når tus-
mørket falder på. 

Der vil blive optaget yderligere et program i løbet af aftenen, og begge optagelser vil blive 
en del af programrækken, der sendes på kanalen til efteråret, så der bliver mulighed for 
et gensyn – også for dem, der oplever det hele live og synger med på festpladsen. 

 

 

 

 

 

 

 



Billeder fra Fællessang på Charlie i Munkebo, Skt. Hans Aften 2011 
 

   
 

   

   

   

   
 

 

 

 

Forberedende møde med myndigheder og produktionsselskab 

Pladsen gøres klar 



 

   

 

   

   

 

   
 

   
 

 

Scenen bygges op 

Lydprøve med orkester og kunstnere 

Spisepause og briefing af teknikere m.fl. 

Så er det lige før det sker 



 

   

   

   

   
 

   

 

Festen er i gang 

Tak til de mange frivillige 


