Kunstnere Julekoncerten 2018
Julie Steincke.
Sanger, danser, sangskriver. Vi præsenterer Julie Steincke, som for alvor blev landskendt, efter
at hun medvirkede som dommer i ”Danmark har talent 2008”. Julie blev som 16-årig optaget
på The Italia Conti Academy of Performing Arts i London. Hun bestod 5 år efter med
udmærkelse. Hendes alsidighed er stor. Hun spiller teater, revy, skriver sange, danser og
optræder musikalsk i forskellige faste sammenhænge. Repertoiret dækker alt fra Broadway
evergreens, jazz og pop. Desuden kender vi hende fra flere af de store opsætninger af berømte
musicals. Senest havde Julie den ene hovedrolle som Velma Kelly i ”Chicago” på Det nye
Teater. En anerkendt anmelder skrev - ”It´s showtime” - Det bliver det også i Odense
Koncerthus den første weekend i december 2018, når Julie går på scenen med Fyns bedste
Politiorkester.

Michael Carøe
Så lykkedes det endelig for os. Michael Carøe har i flere omgange stået højst på vores
ønskeliste over solister, som vi gerne vil præsentere for vores publikum. Han er uddannet
skuespiller fra Statens Teaterskole. Vi kender ham vist alle sammen, for listen over optrædener
er uendelig. Han mestrer alle facetter som komiker, skuespiller, studievært, konferencier og
toastmaster. Han er en entertainer og crooner i storformat som swingende og underholdende
dansk version af de helt store Las Vegas stjerner Frank Sinatra, og ”Rat-pack´et” Sammy Davis
Jr. og Dean Martin. Udover alt dette, har han også medvirket i et stort antal musicals. Så glæd
Jer kære publikum. Her kommer en mand med en pallette af muligheder ud over det
sædvanlige. Velkommen til Michael Carøe.

Sandra Elsfort.
Årets julekoncert byder på et gensyn med Sandra Elsfort. Sikke en debut hun havde med os sidste
år. En koncert i 90 års jubilæets tegn, hvor der var skruet op på alle knapper. Sandra trådte ind på
scenen, side om side med en verdensberømthed og fantastiske kendte danske solister. Det kunne
man ikke mærke på hende. Hun gav os en forsmag på hendes store talent og nåede langt ud over
scenekanten. Vi lover vores publikum, at der stadig er meget godt i vente fra Sandras side. I år
medvirker Sandra i intet mindre end en verdenspremiere i musicalen ”Prince of Egypt”, som sættes
op af Fredericia Teater. Senere på året flyttes den til Gammel Scene på det Kongelige Teater. Sandra
spiller rollen som Nefertari, som er Kong Ramses dronning. Med det talent og den ”opvarmning” frem
til julekoncerterne, glæder vi os til endnu engang at præsentere hende for jer.

Morten Sønderby
Succes forpligter. Og ordet succes er vi ikke bange for at tage i munden, når vi taler om vore
faste sangere. I rækken på Christoffer Brodersen, Søren Bech Madsen og Søren Okholm, er vi
nu stolte over at præsentere publikum for vores nye faste ”herr-lige” sangsolist. Morten
Sønderby. Endnu en fynbo som har præsteret rundt omkring. Morten er freelance sanger og har
blandt andet optrådt i Wallmans saloner i Stockholm, Malmö og Cirkusbygningen i København.
Han var fast inventar hos Basix. Vokalgruppen som har høstet – lad os bare sige det højt –
triumfer på den danske og europæiske scene. Morten var til audition hos os først i maj måned.
Han kom, han så og han sejrede. Succesen fortsætter. Velkommen Morten.

Husk og følg os på Facebook og www.odensepolitiorkester.dk

