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Bim Bam Baby: Ny bog + cd med sanglege

Synes godt om 5 personer synes godt om dette. Vær den første
blandt dine venner.

Børn elsker musik. Selv babyer lytter gerne fortryllet med, når der flyder toner ud i rummet, og

nu udkommer en ny bog plus tilhørende cd med sanglege og musik til de helt små. Og musikken

er ikke kun for legens skyld. Alle sanglege i Bim Bam Baby er tilrettelagt, så de styrker barnets

motoriske udvikling, for det var hele ideen, da de to musikere bag bogen skrev sangene til deres

egen datter.

Da musikerne Luise Føns og Anders Haaber fik en datter for et par år siden, blev hun født to måneder

for tidligt. Efter en måned på hospitalet blev de sendt hjem med den opgave at træne motorik med

deres lille pige, og de søgte med lys og lygte efter materiale på området, men opdagede, at det enten

var forældet eller simpelthen ikke eksisterende. Og så fik de en god ide.
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”Vi er begge professionelle musikere, så vi tænkte, hvorfor ikke træne motorikken gennem musikken?

Hvorfor ikke gøre hverdagens rutiner med barnet sjov på en musikalsk måde? I begyndelsen skrev vi

sangene til vores egen datter, men så voksede vores samling af sange, og det samme gjorde vores iver

for at give det videre til andre forældre og børn. Vores ønske var at kombinere musik, motorik, sjov og

leg i en bog, så det har vi nu gjort,” fortæller Luise og Anders om Bim Bam Baby, der netop er udgivet

her i april 2013 på forlaget INDBLIK sammen med en cd, hvor bogens sange er indspillet af

Babybandet.

Babybandet optræder landet rundt

Ud over at stå bag Bim Bam Baby-bogen har Luise Føns og Anders Haaber dannet Babybandet, og

sammen med to andre musikere drager de fra april ud i hele landet og giver koncerter for babyer og

deres forældre.

”Vi elsker at spille for de helt små. De er det bedste publikum, og så er vi nok det eneste band i

Danmark, der spiller for denne målgruppe. Vores koncerter ligger som regel midt på dagen, så det

passer med, at forældre på barsel eller vuggestuer kan komme sammen med børnene og opleve vores

sang, musik og leg,” siger Luise og Anders.

Hvor og hvornår, Babybandet optræder, kan ses på bandets hjemmeside babybandet.dk.

RELATEREDE ARTIKLER

Glad baby – musikkoncept af Raimond Lap

Den hollandske komponist Raimond Lap bliver fra flere sider rost for at lave rigtig lækker

babymusik! Mest kendt er han … Læs resten →

Mynthes (baby)debut til Distortion i København

Intro Mynthes mor Jenna skriver om babylivet i København Distortion har ramt byen og

ikke mindst vores nabolag! Mynthes far … Læs resten →

Pop og rock for baby

Tænker du, at Madonna, Michael Jackson, Take That og ABBA ikke umiddelbart er velegnet

som babymusik, så kig lige forbi … Læs resten →

Gaveideer – årets julegaver til baby og småbørn vol. 9

Nu nærmer d. 24. december sig! Du får her mit 9. indlæg med gode julegaveideer til børn

mellem 0 og … Læs resten →

Babytegnsprog – fordele for baby og dig

Babytegn er det nye hotte emne – lær dit barn at kommunikere før det kan tale. Men hvad

vil det … Læs resten →

De 5 bedste pegebøger til baby

Babyer er sjældent kræsne med de første bøger de får! De første måneder i babys liv er

bøger hovedsageligt interessante, … Læs resten →

Nye bøger til baby: Kæmpestore foldeudbøger

Fra forlaget Carlsen er der netop udgivet de flotteste KÆMPESTORE (jeg har ikke de

præcise mål, men bøgerne ER gode … Læs resten →
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Sange og sanglege til dig og din baby
Bim Bam Baby er sange og sanglege til din baby. Lyt til de skønne, glade sange med
Babybandet, syng dem for din baby og leg de hyggelige sanglege. De er
skræddersyede til musikken på en måde, der styrker dit barns motorik og
bevægelse.

Sangene dækker hele din babys dag - fra morgenritualer, bleskift, afslapning og
spisetid til tandbørstning og puttetid. Med bogen følger en cd, hvor Babybandet
spiller og synger alle 12 sange fra bogen. 

• Bestil bogen hos Plusbog til fordelspris kr. 97,01
• Bestil hos SAXO til kr. 199,00

Synes godt om 1 TweetTweet 0  a
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Politikens babybog
Politikens Babybog er en helt uundværlig
grundbog til den nybagte familie om barnets
første tre år ...

 

Bim Bam Baby
Bim Bam Baby er bog og cd med sange og
sanglege til dig og din baby. Lyt til de skønne,
glade sange med Babybandet, syng dem for din
baby og leg de hyggelige sanglege ...
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Seneste artikler

Sanglege med din baby styrker udviklingen
Børn elsker musik. Selv babyer lytter gerne fortryllet med, når der
flyder toner ud i rummet, og nu udkommer en ny bog plus tilhørende
cd med sanglege og musik til de helt små. Og musikken er ikke kun
for legens skyld. Alle sanglege i Bim Bam Baby er tilrettelagt, så de
styrker barnets motoriske udvikling, for det var hele ideen, da de to
musikere bag bogen skrev sangene til deres egen datter.

Da musikerne Luise Føns og Anders Haaber fik en datter for et par år
siden, blev hun født to måneder for tidligt. Efter en måned på
hospitalet blev de sendt hjem med den opgave at træne motorik med
deres lille pige, og de søgte med lys og lygte efter materiale på
området, men opdagede, at det enten var forældet eller simpelthen
ikke eksisterende. Og så fik de en god ide.

"Vi er begge professionelle musikere, så vi tænkte, hvorfor ikke træne
motorikken gennem musikken? Hvorfor ikke gøre hverdagens rutiner
med barnet sjov på en musikalsk måde? I begyndelsen skrev vi
sangene til vores egen datter, men så voksede vores samling af
sange, og det samme gjorde vores iver for at give det videre til andre
forældre og børn. Vores ønske var at kombinere musik, motorik, sjov
og leg i en bog, så det har vi nu gjort," fortæller Luise og Anders om
Bim Bam Baby, der udkommer den 24. april på forlaget INDBLIK
sammen med en cd, hvor bogens sange er indspillet af Babybandet.

Babybandet optræder landet rundt

Ud over at stå bag Bim Bam Baby-bogen har Luise Føns og Anders
Haaber dannet Babybandet, og sammen med to andre musikere
drager de fra april ud i hele landet og giver koncerter for babyer og
deres forældre.

"Vi elsker at spille for de helt små. De er det bedste publikum, og så
er vi nok det eneste band i Danmark, der spiller for denne målgruppe.
Vores koncerter ligger som regel midt på dagen, så det passer med,
at forældre på barsel eller vuggestuer kan komme sammen med
børnene og opleve vores sang, musik og leg," siger Luise og Anders.

Hvor og hvornår, Babybandet optræder, kan ses på bandets
hjemmeside, www.babybandet.dk.

Luise Føns og Anders Haaber giver gerne interview.

Kontakt på telefon 31 27 10 00 eller via mail til info@babybandet.dk.
Se desuden www.babybandet.dk.
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Bim Bam Baby – syng og leg med din baby
Populære artikler

Kinesisk kalender – dreng eller pige?

De største fejlkøb til baby

Tasken til fødslen – og de første dage efter

Indkøbslisten til babys allerførste tid
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Køb

Populære varer i Min-Mave Webshop

Din pris: 59.95 kr.

Star & Rose - 5 forskellige havdyr

Læs Mere

Min Mave Artikel Familie  Nye bøger  Bim Bam Baby – syng og leg med din baby

LoginOpret bruger

Søg

Søg

Søg

Bim Bam Baby er en bog med tilhørende cd til de helt små med sanglege samt musik.

Musikken er nøje tilrettelagt og hele ideen bag musikken er at styrke barnets motoriske
udvikling.

Musikerne bag bogen og cd’en – Luise Føns og Anders Haaber – skulle selv træne deres
egen lille piges motorik efter en tidlig fødsel. Det gjorde de gennem musikken, som først
blevet skrevet til datteren, men efter samlingen voksede kom deres iver for at give det
videre til andre forældre og børn. Motorik-noterne til sangene er udarbejdede i samarbejde
med Motorik-Fyn – her kan du se, hvilke motiriske færdigheder de enkelte sanglege styrker.

Bogen kombinerer således musik, motorik, sjov og leg i en bog.

 

Køb bogen hos SAXO.com, klik her

 

Bogens sange er indspillet af Babybandet, som Luise Føns og Anders Haaber har dannet.
Babybandet optræder og giver koncerter over hele landet for forældre og børn.

Koncerterne ligger som regel midt på dagen, så det passer med forældre på barsel eller
vuggestuer som kan komme sammen med børnene og opleve deres sang, musik og leg.
Læs mere om hvor og hvornår på www.babybandet.dk.

 

Bogen med tilhørende CD koster 199 kroner.
Bogen og CD’en indeholder 12 sange.

Forfattere: Luise Føns og Anders Haaber
Forlag: INDBLIK

DelSynes godt om 6    
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www.sundhedsplejerske.com 
juni 2013 

 
Stimulation og harmoni  med ”Bim Bam Baby ” 
 
Som professionel sundhedsplejerske og som mormor/farmor giver ”Bim Bam Baby”  mig en spændende 
oplevelse og jeg ønsker den en god rejse til glæde for mange familier. 
 
Sangene på Big Bam Baby følger dagens rytmer – vi bliver glade vækket og sat i gang, bleen bliver 
skiftet til sang og pusleri, dagens lege og lærdom om krop og sjæl bliver sunget i en glad og medrivende 
stemning. 
 
Familiens døgnrytme veksler – det er morgen, og vi skal op og i gang med en ny dag. 
Der er aktiviteter i løbet af dagen – det lille barn skal have skiftet ble og der skal leges, pusles og nusses. 
Dagen ender med, at vi skal sige godnat og tak for en dejlig dag sammen. 
 
Teksterne i sangene er meget let tilgængelige og bliver gentaget mange gange, så både børn og voksne 
hurtigt lærer dem og nynner med, - synger med. Super godt, da børn jo elsker gentagelser. 
 
Dagen igennem er der perioder hvor en glad rytme gør os godt og giver energi, og andre tider hvor en stille 
og rolig stemning giver os fred til at tænke, hvile og give kærlighed og nærhed til hinanden. 
 
Sådan oplever jeg sangene – og de blev bedre og bedre for hver gang jeg hører dem – jeg lever med i 
sangenes univers. 
 
Bogens tekstbobler er gode og lærerige.  
De stimulerer og bevidstgør forældre i deres samvær med deres lille barn.  
Boblerne fortæller:  

• vigtigheden af kontakt, berøring  
• vigtigheden af nærhed og kærlighed 
• stimulation af alle sanser. 

 
Louises smukke sangstemme og den glade rytmiske musik giver energi, glæde og den ro - barn og forældre - 
har behov for. 
 
Jeg ønsker bogen og musikken vil skabe dygtige motoriske børn i harmoni med sig selv og familien.  
 
Venlig hilsen 
Lena Dyhrberg 
Privat Sundhedsplejerske og Forfatter 
 
 
www.sundhedsplejerske.com 
Privat Sundhedsplejerske og Forfatter 
Lena Dyhrberg 
Hjortevænget 146 
5800 Nyborg 
Mobil 6171 433 



Dækgaragen blev
i 2011 kåret som

”Michelin Quality
Dealer of the year”

af Michelin og
TeknologiskTeknologiskT

Institut.

Dækgaragen
Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 48 91 · Mobil 20 15 22 95

www.daekgaragen.dk
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DÆKPRISER

AUTOVÆRKSTEAUTOVÆRKSTEAUTOV D & DÆKCENTER
Udfører alt reparationsarbejde,

timeløn 239,- excl. moms.
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et uforpligtende tilbud.
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ugens 7 dage.
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www.korsgadedyreklinik.dk
Se galleri på hjemmesiden
Mød os på   

Tlf. 62 22 30 44

SPAR 100kr. 
på Hills vetessentials
v/køb af min. 10 kg

Udstyr:
• 6 gear
• 16” alufælge
• vinterhjul
• 2 zone klima
• fjernb. c.lås
• parkeringssensor
• fartpilot
• kørecomputer
• infocenter
• startspærre
• auto. nedbl. bakspejl
• udv. temp. måler
• sædevarme
• højdejust. forsæde
• 4x el ruder
• el-spejle
• cd/radio
• multifunktionsrat
• bluetooth
• armlæn
• iso! x• iso! x• iso!
• bagagerumsdækken

aut. Citroën forhandler

GRØNNEMOSEVEJ 26
5700 SVENDBORG

TLF. 63 21 00 41
WWW.KARVIL-BILER.DK

10 Toy Toy T ota Avensis 2,0 D-4D
T2 st.car 5-dørs
65.000 km, gråmetal

Pris 239.900+ lev.

Brug for en Brug for en 
advokat advokat ?
Ring 29 91 30 50Ring 29 91 30 50

Advokat 
MICHAEL MEYN

MEYN Advokatfi rma
Havnepladsen 3a, Svendborg

Telefon: 29 91 30 50 • kontor: 62 22 77 22

Din guide 
til byens liv
Svendborg - Egebjerg - Gudme
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Læs i denne uge

Hypnoterapeut 
til byen ➜ SIDE 8

25.000 til in-
struktør    ➜ S. 10

Domingo i 
Scala ➜ SIDE 14

Irsk fest og ri-
verdance ➜ S. 28

Mere luksus i Lux Kebab ➜ SIDE 4

Luise og 
Anders 
spiller musik 
for de små

FOTO: MICHAEL THORBJØRNSEN



SVENDBORG
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Depotrum udlejesDepotrum udlejes
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• Omforandringer 
• Nysyning 
• Slåede knapper & bælter • Slåede knapper & bælter 
• Reparationer

Karin Lauritsen
B E K L Æ D N I N G S F O R M G I V E R

Strandvej 38 · 5700 Svendborg
Tlf. 2029 1487 • karinlauritsen@msn.com

Ring efter gardinbussen 
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www.bolig-trend.dk

Vær klar til 
sæsonen, 

vi giver 20% 
forårsrabat 
på markiser

Palle Vågelund
Larsen

Knud Hansens
Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Valdemarsgade 50, V Svendborg – Svendborg – Sv Telefon Telefon T 6221 9909

Knud Hansens
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Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tidyghed i en svær tidyghed i en sv
Tlf. 30 48 55 55Tlf. 30 48 55 55Tlf.
Telefonen er altid åben.Telefonen er altid åben.T  Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben. Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben.
Kontor/UdstillingKontor/UdstillingK
Viebæltet 1 - 5700 Svendborg
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Prisgaranti på bedemandsydelser og gravsten.
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Bisættelsespakke
fra kr. fra kr. fra kr 9.995,- inkl. moms9.995,- inkl. moms9.995,- inkl.

Begravelsespakke
fra kr. fra kr. fra kr 9.495,- inkl. moms9.495,- inkl. moms9.495,- inkl.

TonniTonniT ThomasThomas

Centrumpladsen 21 
Svendborg
Tlf 6222 8585 
www.kirosydfyn.dk

KIROPRAKTISK CENTERKIROPRAKTISK CENTERKIR
v/ Riberv/ Riberv , Larsson & / Riber, Larsson & / Riber Jørgensen

ONSDAG den 24. april 20132

AF MICHAEL THORBJØRNSEN

SVENDBORG: Da Svendborg-
musikerne Luise Føns og Anders 
Haaber ! k en datter for et par år 
siden, blev hun født to måneder 
for tidligt. Efter en måned på ho-
spitalet blev de sendt hjem med 
den opgave at træne motorik 
med deres lille pige, og de søgte 
med lys og lygte efter materiale 
på området, men opdagede, at 
det enten var forældet eller sim-
pelthen ikke eksisterende. Og så 
! k de en god idé:

- Vi er begge professionelle 
musikere, så vi tænkte, hvorfor 
ikke træne motorikken gennem 
musikken? Hvorfor ikke gøre 
hverdagens rutiner med barnet 
sjov på en musikalsk måde? 

- I begyndelsen skrev vi san-
gene til vores egen datter, men så 
voksede vores samling af sange, 
og det samme gjorde vores iver 
for at give det videre til andre 
forældre og børn. Vores ønske 
var at kombinere musik, moto-
rik, sjov og leg i en bog, så det 
har vi nu gjort, fortæller Luise 
og Anders om ”Bim Bam Baby”, 
der udkommer den 24. april på 
forlaget ”Indblik” sammen med 
en cd, hvor bogens sange er ind-
spillet af Babybandet.

Ud over at stå bag Bim Bam 
Baby-bogen har Luise Føns og 
Anders Haaber dannet Baby-
bandet, og sammen med to an-
dre musikere drager de fra april 
ud i hele landet og giver koncer-
ter for babyer og deres forældre.

- Vi elsker at spille for de helt 
små. De er det bedste publikum, 
og så er vi nok det eneste band i 

Danmark, der spiller for denne 
målgruppe. Vores koncerter 
ligger som regel midt på dagen, 
så det passer med, at forældre 
på barsel eller vuggestuer kan 
komme sammen med børnene 
og opleve vores sang, musik og 
leg, siger Luise Føns og Anders 
Haaber, der allerede er blevet 
booket til " ere koncerter for de 

Musikalske forældre spiller 
og synger for de yngste

BOG OG CD: Børn elsker musik. Selv babyer 
lytter gerne fortryllet med, når der " yder toner 
ud i rummet, og nu udkommer en ny bog plus 
tilhørende cd med sanglege og musik til de helt 
små. Og musikken er ikke kun for legens skyld. 
Alle sanglege i ”Bim Bam Baby” er tilrettelagt, 
så de styrker barnets motoriske udvikling, for 
det var hele ideen, da de to musikere bag bogen, 
Svendborg-parret, Luise Føns og Anders 
Haaber, skrev sangene til deres egen datter

 ★ Sanglege med din baby styrker udviklingen - og i bogen ”Bim, Bam 
Baby” med medfølgende cd gives der masser af inspiration. 



Kørelærer 
Lars Klinggaard 
fylder 50 år 
den 29. april 2013

Torsdag den 25. april 2013Torsdag den 25. april 2013T
kl. 13.00-17.00 holder jeg

RECEPTION 
på Øksenbjergvej 70 A, 5700 Svendborg,på Øksenbjergvej 70 A, 5700 Svendborg,

hvor det vil glæde mig at se jer alle.

Venlig hilsen LarsVenlig hilsen LarsV

- bil og mc køreskole

ERSTATNINGSADVOKATEN

”Piskesmæld!”
INFORMATIONMATIONMA SMØDE OM 
PISKESMÆLD OG ERSTATNING
07. maj 20107. maj 20107 3 kl. 16.00
Borgerforeningen - KBorgerforeningen - KBorger ulturhus Svendbulturhus Svendbulturhus S org-
Spejlsalen , Møllergade 36, 5700 Svendb00 Svendb00 S org

Porschevej 3 • 7100 Vejle • Telefon 76 80 16 90
bj@bjsj.dk • cm@bjsj.dk • www.bjsj.dk

•  Hvorledes forløber en sag?
•  Hvem kan man rette et 

erstatningskrav imod?
•  Hvad kan man kræve 

erstatning for?
•  Hvorledes opgøres 

erstatningskrav?
•  osv...

Tilmelding skal ske på 
telefon 76 80 16 90,
eller bj@bjsj.dk 
cm@bjsj.dk

Advokat Bjarne Skøtt Jensen
vil gennemgå reglerne om piskesmæld og erstatning i 
forbindelse med personskader samt svare på spørgsmål. 
Reglerne er fælles for tra!kulykker, arbejdsskaderReglerne er fælles for tra!kulykker, arbejdsskaderReglerne er fælles for tra!kulykker , fejlbe, arbejdsskader, fejlbe, arbejdsskader -
handling og ulykker i al almindelighed.

Advokat Bjarne Skøtt Jensenensen

GRATIS ADGANG

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder t.o.m. 26.5 2013.

RYGSÆK. Flere farver. 399,-

CLUTCH. Hvid, sort. 249,-
SKULDERTASKE. Hvid, sort. 299,- 

HÅNDTASKE. 
Skind. Mørk sand, sort. NU 799,-

SPINNER. 4 hjul. Hvid, rød, blå.
Fås i 3 str.  NU FRA 719,-

-20%
NU FRA  719,!

-20%
NU  799,!

SHOPPER/WORKBAG. 
Skind. Sort, brun. NU 999,-

-50%
NU  999,!

NEYE  !  TORVET, MØLLERGADE 13"15, SVENDBORG                              
SHOP OGSÅ ONLINE PÅ NEYE.DK

CLUTCH. Skind. 
Turkis, karamel, rød, sort. NU 279,-

-20%
NU  279,!

Crossbody
MED 2 AFTAGELIGE 
SKULDERREMME. SKIND. 
HVID, CAMECAMEC L, SORT. SORT. SOR

1.149,-1.149,-1.149

Mobil 27 64 07 19
Æ G T E  T Æ P P E R  &  K E L I M

FYNS ÆLDSTE SPECIALBUTIK ETAB. 1967ÆLDSTE SPECIALBUTIK ETAB. 1967ÆLDSTE SPECIALBUTIK ET

TOTAL UDSALG
ÆGTE TÆPPER

ØSTERGADE 37, FAABORG

ALT SKAL VÆK
JEG TØMMER MIT 

FJERNLAGER FOR ALLE
ÆGTE TÆPPER OG KELIM
ØSTERGADE 37, FAABORG

TORSDAG: KL. 11 - 17.30 
LØRDAG: KL. 10 - 15

SPAR FRA 
40%-70%
INGEN HJEMLÅN - INGEN 

DANKORT - INGEN SERVICE
MEN BILLIGT - BILLIGT -

BILLIGT OG KONTANT
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 ★ Luise Føns og Anders Haaber
 (i midten) står bag ”Bim Bam 
Baby”, sanglege for de aller-
yngste, men de har også dannet 
Babybandet med Mads Stephensen 
(tv.) på percussion og Rasmus 
Skovgaard på banjo.   
FOTO: MICHAEL THORBJØRNSEN

alleryngste.
Anders Haaber er i øvrigt 

bror til Mads Haaber, som på 
sin saxofon har fået stor succes 
på landets scener, bl.a. som fast 
mand i Jan Glæsels Orkester.

AF TRINE DUPONT

SVENDBORG: Mandag den 
29. april gæster stand up-ko-
mikerne Anders Fjeldsted, Ja-
cob Wilson og Michael Schøt 
Svendborg. Og det sker i et sam-
arbejde mellem Scala og Funny 
Business Inc. (FBI), som også 
sidste år lavede et tilsvarende 
show i den lokale biograf.

Showet, som starter kl. 19.45, 
foregår i biografens største sal, 
og der skulle med  kendskab til 
de tre komikere være alle mulig-
heder for at få en morsom aften.

Om  Anders Fjelsted siger FBI 
bl.a.:

- Han er den type, alle kan 
lide. Måske fordi han ligner en 
granvoksen kon! rmand eller 
en sød nevø. Han er charme-
rende, selvironisk og positiv, og 
bag det drengede ansigt snurrer 
et hurtigt hoved, der både kan 
sætte sarkasme og ironi på da-
gens overskrifter og input fra 
publikum. 

Jacob Wilson har hærget den 
danske comedy-scene med sin 
vanvittige komik og sit strit-
tende kropssprog siden 2002 - i 

de senere år som fast del af ko-
mikerstaben på Comedy ZOO. 
Senest har han kunnet opleves 
som stærkt charmerende og sati-
risk morsom nyhedsvært i TV2s 
”Live fra Bremen. 

Michael Schøt er en af de 
få komikere, der med vilje går 
derhen, hvor de ikke må. Men 
Michael er en af dem, og hans 
humor er på én gang venlig og 

imødekommende, men også 
skarp og han taler ikke nødven-
digvis publikum efter munden. 
Med sine mere end 30 år og 10 
års erfaring på stand-up scenen, 
er Schøt både en ung mand og 
en gammel komiker, en kombi-
nation der har været optimal for 
mange forskellige publikummer 
i hele landet. 

Alt i alt tre garvede komikere, 

der går på scenen i Scala næste 
mandag.

Sid og nyd stand up i Scala
COMEDY: Igen i 
år inviterer Scala og 
Funny Busines Inc. 
på et forrygende stand 
up-show i biografen

 ★ Bag Anders Fjeldsteds drenge-
de ansigt snurrer et hurtigt hoved, 
der både kan sætte sarkasme og 
ironi på dagens overskrifter.

 ★ Jacob Wilson har hærget den 
danske comedyscene med sin van-
vittige komik og strittende krops-
sprog siden 2002.

 ★ Michael Schøts humor er på en 
gang venlig og imødekommende, 

men også skarp.


