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”PIANISTEN & BUMSEN” 
PÅ CAFÉ HACK, 

TEATER V 
& JUBILÆUMSTURNÉ 

 

I 2002 havde Pianisten & Bumsen – En hyldest til John Mogensen premiere på Café Hack på Århus 
Teater. Efter et sandt triumftog for den musikalske duo Hansen & Marcussen, vender de nu tilbage til 
udgangspunktet på Café Hack i Århus, hvor deres 10 års jubilæumsturné skydes i gang med 3 sær-
optrædener d. 3. + 4. + 5. september. Derefter tager forestillingen til TEATER V i Prøvehallen i Valby fra 
fredag d. 7. til og med d. 23. september – og siden på turné rundt i resten af landet. 

Pianisten & Bumsen – En hyldest til John Mogensen er en evigtgyldig slagkraftig forestilling med alle de 
kendte sange fremført i John Mogensens ånd, så tekst og musik står lyslevende.  

Det er over 35 år siden at Danmark mistede en af sine helt store sangskrivere John Mogensen. Mange af 
hans sange er evergreens i hans egne indspilninger. Med ganske få undtagelser har ingen før optrådt med 
nye versioner af de udødelige sange, som netop Hansen og Marcussen her har gjort og måske netop derfor 
er de blevet så populære. De har sat fokus på sangenes fremragende og livsnære tekster, som afspejler 
Mogensens evne til at skildre livets mange facetter. 

Sangene bliver fremført med en diktion, timing, glæde og smerte, så vi forstår, hvorfor John Mogensen 
stadig lever – og lever stærkt.  

Pressen skrev:  
 Århus Stiftstidende  Nordjydske  Arbejderen 
Fyens Stiftstidende  Byenkalder.dk  Herning Folkeblad 
 Galten Folkeblad 

 
"Det er originalt, fordi det ligger langt fra originalen, og det er stærkt vedkommende, fordi Hansen & Marcussens ærinde først og 
fremmest er Mogensens tekster. De bliver fremført med en diktion, timing, glæde og smerte, så vi forstår, hvorfor John Mogensen stadig 
lever - og lever stærkt”.  
Fyens Stiftstidende 
 
“Det kom fuldstændig bag på mig at der var en mand, som var næsten kongenial (åndsbeslægtet) med det, min far kunne. Det er jo 
noget helt unik dette her!” 
Afdøde Fritz Helmuth om Victor Marcussen 

Om Hansen & Marcussen:  
Komponist og kapelmester (Niels) Søren Hansen og skuespiller Victor Marcussen har begge i en længere årrække været tilknyttet 
Århus Teater og har tidligere arbejdet tæt sammen på bl.a. forestillingerne Clockwork Orange, Trods Klingrende Frost og Ronja 
Røverdatter. 
 
Victor Marcussen - skuespiller 
Victor har i mange år været fast tilknyttet Århus Teater som skuespiller, instruktør og underviser på skuespillerskolen, og er fornyligt 
tiltrådt som ny rektor for Skuespillerskolen ved Århus Teater. Victor har tidligere været engageret ved bl.a. Ålborg Teater, Odense 
Teater, Gellerup-scenen, Svalegangen, Katapult og Filuren og bruges stadig flittigt som dramalærer på teaterskoler og konservatorier i 
hele landet. 
 
Niels Søren Hansen - klaver 
Søren er uddannet ved Musikvidenskabeligt Institut på Århus Universitet i 1985. Han debuterede samme år som kapelmester på Århus 
Teater med musicalen A Chorus Line og har siden arbejdet som kapelmester, komponist og arrangør på diverse teatre over hele landet, 
samt for Danmarks radio. Søren har stået for de musikalske arrangementer til flere reumertvindende forestillinger fra Århus Teater. 
 
Pianisten & Bumsen spiller på CAFE HACK i Århus d. 3. + 4. + 5. Sep. – Alle tre dage kl. 20.30,  
Samt efterfølgende på TEATER V i Prøvehallen i Valby, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby - fra den 7. sep. til 23. sep. 
Fredage kl. 20 lørdage kl. 17 søndage kl. 15 
 
Billetter bestilles via teaterbilletter.dk eller 70 20 20 96 - Forestillingen varer 85 min. uden pause 
 
TURNÈOVERSIGT KAN FINDES PÅ: www.hansen-marcussen.dk - hvor man også kan hører uddrag af sangene! 
 
Ønskes yderlig information kontakt venligst Lena Hedegaard på lena@teater-v.dk eller 20 33 75 07 
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