
  

Pressemeddelelse: 

                                                                   musik 

"Undskyld - må vi godt sprede lidt glæde fra Udkanten?" 

Hundrede glade musikanter gør bybusserne usikre med nærvær og sang, når Musikefterskolen i Humble 

gæster Odense på tirsdag den 16. september. 

Det er med fuld risiko for at blive glad, hvis man drister sig ind i en af de odenseanske bybusser tirsdag 

formiddag i denne uge. Her har hundrede livsglade elever fra Musikefterskolen i Humble nemlig sat sig for 

at dele rundhåndet ud af deres musikglæde - bevæbnet med akustiske instrumenter og et bredt repertoire, 

der dækker stort set alt fra folkemusik til jazz og punk. Men der bliver kun ”spillet i dur”. Det lover 

Musikefterskolens forstander, Per Jacobsen.  

- Musik har en fantastisk evne til at sprede glæde og energi. Det oplever vi hver dag på skolen, og det vil vi 

gerne dele med andre mennesker i deres hverdag, hvor de nu er - på arbejde, på indkøb eller... ja i bussen, 

siger Per Jacobsen. Han tilføjer, at det også handler om at sprede gode historier fra Udkanten.  

- Vi bor og lever i Humble, og det er vi faktisk rigtig glade for. Men der er bare alt for mange triste og 

negative historier i medierne om Langeland, så nu tager vi guitaren i den anden hånd og gør Odense usikker 

med nærvær og sang, siger forstanderen fra Musikefterskolen. 

Den musikalske busturne er på forhånd aftalt med Fynbus.  

 

Livekoncert på Amfiscenen onsdag kl. 14: Eleverne fra Musikefterskolen i Humble kan også opleves live på 

Musikbiblioteket tirsdag d. 16. september kl.10.00 og 13.00 og onsdag d. 17. september på Amfiscenen ved 

Brandts kl.14.00. Her er der lagt op til en traditionel koncert med skolens sammenspilshold og kor. 

Åbent Hus den 28. september: Musikefterskolen i Humble holder åbent hus til Efterskolernes Dag den 28. 

september kl. 12-17, hvor man ved selvsyn kan komme og opleve musikken, nærværet og den boblende 

energi på skolen. 

Kontakt:  

Forstander Per Jacobsen, Musikefterskolen i Humble: xx xx xx xx   

PR-konsulent Morten Reil: 60 60 12 09, morten@reil.dk 
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