Disse dejlige komplimenter og mange flere har varmet mit musikalske hjerte i det sidste års
tid. Jeg glæder mig over at møde interesserede, medlevende mennesker overalt, hvor jeg
kommer.
Ella Biltoft, tidevand - Vestjyske akvarelmalere: ”Hej Anders. Vil lige sige mange tak for skøn
underholdning i torsdags. Du får mange, mange roser, skal du vide.
Kh. Ella

”

Vibeke Bruun: ”Kære Anders. Jeg vil gerne på Maries og mine vegne takke dig for en helt
fantastisk smuk og på alle måder velkomponeret koncert.
Du optrådte med en stoisk ro, hvilket gav os heldige koncertgængere et ekstra overskud til at lade
sig rive med i poesien og musikkens forunderlige verden.
Jeg håber ikke der skal gå 25 år igen, før man kan se dig på en scene igen. ”
Jeppe Henneberg: ”Mange tusind tak og det var også en super koncert
Frank Bormann: ”…en stor fornøjelse.”

”

Lene Bangsgaard: ”Det var en rigtig fin oplevelse :) tak,” ”Tak til dig Anders - en skøn oplevelse i
musik og stemning

:)”

Elmer Pedersen: ”Bare så flot Anders.......BRAVO!”

Lone Egebjerg Christensen: ”Fantastisk! Vildt at kunne få guitaren til at fortælle en historie på
den måde!

”

Tanni Christine : ”Årh hvor lyder det dejligt! Tak!”

Hanne Hassig Lyberth : ”Tak for en dejlig aften med smuk musik.”
Eksperimentet, november 2017:

Arvid Liebman Larsen: ”Bestemt en fin oplevelse at deltage både i kraft af musikken og det talte
ord vi fik med på vejen”

:)”””””

Doris Louise Lau: ”Selv tak for en skøn aften med dejlig musik og smukke digte”

�

�

Kulturdagene Ølgod, 28. November 2017:

Kulturdagene i Ølgod: ”Vi blev draget ind i guitarens forunderlige formåen skabt af en meget
dygtig guitarist.”

Agata Mertl-Blausz: ”Mange tak for en dejlig koncert”

�

Lis Theilgaard Hansen : ”også stor tak fra mig til et dejligt publikum og en smuk koncert!”

Tak!

Lindknud Kirke, 28. februar 2018:
Vibeke Bruun: ”Tak for en meget fin og rørende koncert i Lindknud Kirke i går aftes.”

Elisabeth Provstgaard Hansen: ”Tak til Anders for en smuk oplevelse. Les Adieux er nu tilføjet
Hjertets Skatkammer hos mig.”

Susanne Mikkelsen: ”Tak for en alsidig musik oplevelse . Det varmede på en kold aften.”

Ole Bregenborg: ”Det var fremragende Anders. En stor fornøjelse. Dine egne kompositioner er
fuldstændig i tråd med de numre de er sat sammen med i programmet. Iøvrigt et fint koncept.
Tak....”
Gitte Nielsen: ”Ja, tak for en dejlig musikoplevelse. Det var en lise for øregangen.

Tak!

”

�

