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Lise Bro &
Laif Møller Lauridsen

Senere spillede han spillemandsmusik fra Frederik Iversens nodeKære medlemmer af
bog, dannede orkestret Syderne i
Juelsminde Musikforbindelse med tv syd, spillede
forening.
med Wandy Tworek, Anker Buch,
glasspilleren Erik Hansen og mange, mange andre. Det er blevet til
Laif Møller Lauridsen
kirkekoncerter, cd-er og det er Laif
er en af Danmarks flittigste musiMøller Lauridsen, som har lavet
kere. Hvis han skulle have et dækkendingsmelodien til ”En arbejdskende visitkort, skulle det mindst
plads i Danmark”, og Laif har komvære trefløjet. Man bliver helt forponeret og spiller kendingsmelodipustet, når man hører, hvad han
en til ”Dansktoppen”. Laif Møller
en overgang havde gang i på samLauridsen har indspillet rigtig
me tid: Underviser på Vejle Kommange cd’er alene og sammen med
munes Musikskole, på flere aftenandre.
skoler, på Vejles to gymnasier, var
dirigent for Østjydsk Big Band, diLise Bro
rigent for Orion koret, spillede
er sangerinde og fra Vejle, som har
dansemusik til fester, optrådte
arbejdet sammen med Laif i mange
med Frederik Iversens Spilleår i orkestret ”Sweet Lips and Soft
mandsmusik, akkompagnerede
Guitars”. I anledning af Jørgen
Wandy Tworek, var musikproducer
Ingmanns 80 års fødselsdag indpå kanal 94, optrådte som solist og
spillede de en cd sammen. Hun har
akkompagnatør, var studiemusien dejlig stemme, der klæder en
ker, arrangør og komponist.
god guitar, så vi har alle chancer,
Laif fik klassisk undervisning i
for at opleve stor og dejlig musik og
klaver, men fik sig efterhånden lisang.
stet til at købe en guitar, og også at
få undervisning. Godt nok KLASBesøg vores hjemmeside:
SISK, men det er godt med et fast
www.juelsminde-musikforening.dk
fundament. Senere kom Laif på
Det Fynske Musikkonservatoriet i På bestyrelsens vegne
Odense, og derefter direkte til Vej- Steen Mørcholdt
le Musikskole.
Formand.
Koncerten finder sted mandag d. 19. februar kl. 19.00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole.
Billetprisen er 175,- For medlemmer 125,- og for børn og unge 75,-
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