Solister Julekoncert 2019
Odense Politiorkester
10 år er nu gået, siden vi sidst præsenterede dette års store mandlige kunstner for jer. Dengang stod
han på scenen med James Sampson og Tom McEwan. Vi kendte ikke Bobo ret godt på det
tidspunkt, men det kom vi da lige til. Ind trådte en mand der bare besad hele pakken. Fantastisk
stemme, karisma, flotte ydre samt en charme der spredte sig ud over hele scenen og hele vejen op
til bagerste række i koncerthuset. Vi har hørt Bobo flere gange siden. Vi kan forsikre publikum om,
at han bare er blevet endnu bedre på de 10 år. Vi glæder os til at præsentere jer for Bobo Moreno.

I år går vi med stolthed på scenen i vores regi med to nye kvindelige kunstnere. Den første I kommer til at
møde, er ingen ringere end en af Danmarks helt store kvinder inden for underholdningsbranchen, nemlig
Søs Egelind. Her får I en kunstner som virkelig kan det hele. Hun kan synge, hun kan spille skuespil og så
kan hun danse. Hun har såvel alene som med andre komikere, fået os alle til at vride sig rundt af grin.
Derudover er hun også en meget benyttet foredragsholder. Vi glæder os virkelig til at give jer alle en
koncert i selskab med Søs Egelind.

Årets anden kvindelige kunstner er vores alle sammen Monique Spartalis. Vi skal møde en
fantastisk kvinde med ben i næsen. Monique har allerede fra en tidlig alder bevæget sig inden for
musikbranchen, og den helt store drøm var at blive hollywoodstjerne. Så kærligheden til musik og
sang har altid eksisteret i Moniques verden. I dag har hun et CV fyldt med spændende oplevelser,
alt lige fra pladekontrakter til teater, ambassadør og foredragsholder. Monique bruger i øjeblikket
alle sine kræfter på den nye børneapp ”Moniques Verden”, som hun har lovet vi alle skal stille
bekendtskab med til jul. Det bliver helt fantastisk, at få Monique med til vores julekoncerter, hun
vil helt sikkert være med til at give alle, såvel på scenen som i salen, en kæmpe oplevelse.

Sandra behøver vi jo ikke at lave den store præsentation af. Hun er med os for tredje gang ved årets
julekoncerter. Vi er glade for, at hun stadig har tid til os. Her har vi altså med en meget travl, succesfuld,
ung og smuk kvinde at gøre. Vi kan næsten ikke remse alt det op, som hun har lavet siden december 2018,
men turne med verdenspremieren ”Djævlens lærling”, Prisvindende forestillinger med Odense
symfoniorkester og en Broadway nominering som ”Best actress in a musical” for hendes fantastiske
præstation i Prinsen af Egypten på Fredericia teater, har hun allerede været en del af samt en masse andet
spændende. Vi siger tak, fordi du endnu engang har fundet tid til at gå på scenen sammen med Odense
Politiorkester.

Morten Sønderby havde sin debut i Odense politiorkesterregi sidste år. Erfaringsmæssigt ved vi, at det
første år plejer de ”nye” folk at være lidt forsigtige og måske lidt, - kan vi kalde det imponerede over at
skulle stå foran så stort og flot et publikum med et ligeså spændt orkester i baggrunden. Morten kom og
tog os alle med storm, for hold da op for en selvsikkerhed den unge mand lagde for dagen. Han rendte rundt
på scenen og nede i salen blandt publikum, og han sang og charmerede sig igennem hele koncerten. Med
den debut er der vist ingen grænser for, hvad der kan ske i år. Kom og oplev ham sammen med os igen, vi
glæder os allerede, det bliver helt sikkert stort.

