
“Kammerfolk” er et nyt folkemusisk begreb i den danske musikverden. Få en rørende og intens aften 
med trioen Teater og Virkelighed. Sange og tekster af Troels Pedersen krydret med tekster af Halfdan  
Rasmussen, Grethe Risbjerg Thomsen, Tom Kristensen og andre kendte forfattere - en koncert der huskes!

Trioen består af:

Teater og Virkelighed
“- for engangs skyld noget originalt.” 

(Irene Larsen - koncertarrangør 2013)

Kontakt os for en uforpligtende snak om pris/booking, eller hvis I kunne tænke jer at vide mere om koncertens 
indhold. Vi glæder os til at spille for jer - til en fornuftig pris!

“ - tekster og musik går op i en højere enhed i jeres orkester
(Eva Holm Riis - sognepræst)

“  - en fin aften, skrev Ugeavisen Bramming
(Se hele anmeldelsen her: www.ugeavisen.dk/bramming/kammerfolk)

“ - det viser Troels Pedersen som en forfatter, der tør at gå sine egne veje uden at skele 
til eller lefle for tidens stemme
(Morten Anderson - Pure Paper Press - om Troels´ forfatterskab)

TeaTer og Virkelighed / ved Troels Pedersen    I    Tlf: 6169 5370    I    Mail: teolmus@mail.dk    I    www.teaterogvirkelighed.dk

Troels Pedersen (Sang og akustisk guitar) 
Privat uddannet sanger i Danmark og i Italien indenfor klassisk musik, forfatter 
til bøgerne “Billig champagne- og andre digte” og  fortællingen “Kunstigt lys”. 
Troels arbejder professionelt som sanger, komponist og forfatter og har afholdt 
koncerter over hele landet fra kirke til café - og omvendt!

Jeppe Smith Olsen (Kontrabas)
Uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium og ved Niels Henning Ørsted  
Pedersen. Jeppe er internationalt anderkendt på kontrabas og er herhjemme 
kendt sammen med navne som Kim Sjøgren, Jesper Thilo, Dario Campeotto 
og Willy Egmose. Jeppe har en række CD-udgivelser bag sig med blandt andre 
Anker Buch.

Lars von Lillienskjold (Klarinet og barytonsaxofon - dog ikke på samme tid!)
Lars har både rytmisk og klassisk baggrund og har tourneret i USA, Skandi- 
navien, Tyskland, England og på Færøerne. Lars er herhjemme kendt med bl.a. 
Utter Chaos Quartet og Nordkraft Big Band, med hvem han lige er hjemvendt 
fra turné med den amerikanske bluesguitarist Robben Ford. Lars har også med-
virket ved mange radiotransmissioner. 


