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Skal I også have et uforglemmeligt 
musikalsk besøg af Trioen Treklang?  

Årstidskoncerter Jul - Påske - Pinse - Høst 
Egnet til kirker, mindre spillesteder, 
forsamlingshuse, kulturhuse o.l. 



Årstidens sange
 - på en ny måde

Treklang er en ny dansk trio, der tager 
årstidens smukke sange under kærlig 
og kyndig behandling. 

Trioens repertoire er en blanding  
af danske salmer, sange og viser,  
jazz-standards og popsange, som  
de fremfører i deres egne smukke, 
stemningsfulde og til tider let  
jazzede arrangementer. 

Trioen overrasker flere gange i løbet 
af koncerten, og man præsenteres for 
både instrumental-numre og a capella 
sang. Selve konceptet og konstella-
tionen er ikke tidligere set, hvilket  
gør Treklang til en helt unik trio.  

På charmerende og afslappet vis  
føres publikum igennem det  
varierede repertoire. 

”Trioen kom helt ud over scene-
kanten, publikum var begejstret, 
og de supplerede hinanden fantas-
tisk. Alt i alt en kanon aften!”
- Bodil Sørensen, Middelfart 
Sparekasse

”De var dejlige at arbejde sammen 
med – positive og i godt humør – 
det smitter også af på arrangøren.”
- Sognepræst, Rinkenæs Korskirke 

”I har fortjent så mange roser, for 
det var virkelig en fantastisk, læk-
ker, hyggelig, intim, sjov og profes-
sionel koncert. Tusind tak!”
- En publikummer på Koldinghus



Trioen Treklang er:

Christoffer Brodersen 
guitar og sang
Uddannet musicalperformer fra Det Danske 
Musicalakademi i 2003. Har i 7 år turneret 
verden rundt med vokalgruppen Basix samt 
medvirket i musicals på de danske teater-
scener, senest i Aarhus Teaters opsætning af 
Les Miserables. Har desuden været sangsolist 
og konferencier ved et hav af koncerter med 
både amatør- og professionelle orkestre.  
 

 Anders hAABer  
klaver og sang 
Uddannet rytmisk pianist fra Det Fynske 
Musikkonservatorium i 2004 med speciale i 
komponering, arrangement og lydteknik. 
Har sit eget lydstudie og komponerer bl.a. 
musik til reklamefilm. Favner bredt musikalsk 
og har både pop, jazz og viser på sit reper-
toire, ligesom han for tiden nyder stor succes 
med sit eget orkester Babybandet, der spiller 
musik for de mindste. 

sUsAnne ViBÆK  
trompet og sang 
Uddannet trompetist fra konservatorierne i 
Odense, Göteborg og København i 2002. Ud-
dannet musikleder fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium i 2011. Har assisteret eller 
været kontraktansat trompetist i de fleste 
symfoni- og militærorkestre herhjemme og er 
desuden meget brugt som musikleder og har 
bl.a. dirigeret flere musicals, heriblandt Evita 
på Nyborg Vold. 
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Jul:
Velkommen igen guds engle små
En stjerne skinner i nat
Have yourself a merry little christmas
Og mange flere…

Påske/Pinse:
Det dufter lysegrønt af græs 
Den Blå Anemone 
Nu går våren gennem nyhavn 
Og mange flere…

Høst:
Nu falmer skoven trindt om land
Telegram til fuldmånen
Verden er i farver
Og mange flere… 

Eksempel på repertoire:

Priser:
 9.000,- kr + transport  

En koncert med Trioen Treklang varer 
ca. 70 minutter eller 2 afdelinger 
a 45 minutter.

Vi tilpasser gerne repertoiret til den  
enkelte koncert. Uanset hvad, garan-
terer vi en stemningsfuld koncert i 
særklasse. 

Lyt til de medsendte smagsprøver.

Booking: Tlf: 29 93 91 83  
Mail: cb@christofferbrodersen.dk  

www.TrioenTreklang.dk

www.TrioenTreklang.dk


