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Pressemeddelelse – Sange fra en fribytter 

”Åh Jazz!! Gudskelov!! Jeg troede et øjeblik vi var i kirke!” 
 

Teater V har før haft glæde af Jesper Lohmanns unikke talent for at 
blande musik og teater. I 2008 spillede han sin Kjeld Petersen 
kabaret ” Ned med alting – Op med humøret ”.  
Så det er med stolthed at Teater V nu kan præsentere ham i den 
anmelderroste ”SANGE FRA EN FRIBYTTER”.  Her tager han 
musikalsk livtag med den store danske forfatter og poet Tom 
Kristensen. 
Tom K levede i en jazz tid. I 20’erne og 30’ernes København var 
jazzen tidens tone. Og det er da også jazzen der har inspireret 
Lohmanns efterhånden faste musikalske makker Bjarne Sahl til at 
sætte et udvalg af Tom Kristensens stærke digte fra digtsamlingen 
Fribytterdrømme i musik. Ekspressive og farverige 
sprogudladninger som danner rygraden i Sange fra en fribytter.  
 
”Er en fribytter ikke en skaber, der kæntrer med sjæleblank 
ro?” 
Tom Kristensen var en inkarneret storby poet og vi kender 
naturligvis alle hans roman Hærværk. Det er da også i samme miljø 
vi møder vores FRIBYTTER, i skikkelse af Jesper Lohmann. En 
søgende sjæl der spørger sig selv om det er tilladeligt at være 
kunstner og så at sige sætte sig uden for samfundet og blot 

beskrive det? Vi følger en FRIBYTTERS odysse’ gennem Københavns natteliv i røgfyldte beværtninger 
med alkohol, kvinder og drømme om storhed. 
 
I ord og toner bliver vi vidne til en mands forvandling fra boheme til …nå ja bedste borger …fra rebelsk 
poet i en Københavnsk jazz tid til tørlagt  livsklog forfatter og litteratur anmelder på en fynsk sydhavsø . 
Til at ledsage sig har Jesper Lohmann udover sin makker Bjarne Sahl på piano allieret sig med kontra 
bassist Eva Malling. 
 
”Hvem har ikke i sit stille sind længtes mod skibskatastrofer – mod hærværk og pludselig død? - 
eller i ubevogtede øjeblikke ønsket at hengive sig til druk, hor og evig Jazz” - Jeg har!!!  siger 
Jesper Lohmann. 
 
Jesper Lohmann har udover sit virke som skuespiller efterfølgende haft stor succes som sanger og 
performer. Ikke mindst med to forrygende Four Jacks Show sammen med Keld Heick, Stig Rossen og 
Jesper Asholt. 
 
Pressen skrev bl.a.: 

  - "Lohmann minder om en ung Preben Neergaard, har samme fandenivoldske slambert-charme, samme 
dramatiske, udtryksfulde ansigt og lokkende farlighed i blikket." Henrik Lyding JP  
 
 ”Jesper Lohmann spiller på hele spektret og gennemlever TK´s undergangsvisioner så man tror på det. Hans maskuline brutalitet 
spiller flot sammen med hans skolede stemme og hærdede klang af levet liv.” – Information 
 

- ”Jesper Lohmann sprænger et prægtigt hul til en klassisk genre: Kabareten. Med en Tom Kristensen-aften fuld af 
krudt, druk og elegance” - Gregersdh.dk 
 
Forestillingen spiller på Teater V fra 4. sep. – 15. sep. Onsdag-fredag kl. 20, lørdag kl. 17 & søndag kl. 15 
Billetter fra 40 kr. – 165 kr. 
For yderligere informationer venligst kontakt: 
Lena Hedegaard, presseansvarlig, Teater V, mobil: 20 33 75 07 – email: lena@teater-v.dk  
Billetbestilling; 70 20 20 96 eller via www.teaterbilletter.dk - Læs mere på www.teater-v.dk  
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