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Karsten Holm klar med nyt show

ofte skælsættende begivenhe-
der. Det var det også for Stig og 
Karsten, idet der siden er kom-
met en masse musik ud af det. 

I 80'erne optrådte de sam-
men i showbandet Mell & Shaky 
Legs, hvor Karsten blev til Mell 
og Stig blev til Jerry Lee Nørre-
gaard når de optrådte med 50'er 
Rock'n Roll. I 90'erne blev det 
Bachelor Boys, der spillede til 
mange fester, med 4-stemmig 
sang, a la Coasters, Beatles, Ray 
Charles og mange flere. 

Et hyldestshow
I 90'erne skrumpede besæt-
ningen ind til en duo som hed 
Holm & Jerry. De sluttede i 
2015 med håndslag om at de 

Historien om Bent 
Fabricius Bjerre får 
generalprøve i Stjær  
forsamlingshus  
søndag d. 30. maj.
Karsten Holm fra Stjær råder 
efterhånden over en hel stribe 
musikalske foredrag og shows.

Seneste knopskydnig er 
'Historien om Bent Fabricius 
Bjerre'.

Her beretter Karsten Holm 
og hans musikalske makker 
Stig Nørregaard om den legen-
dariske danske komponist og 
pianist.

En del af lokalbefolkningen 
får mulighed for at overvære en 
generalprøve på det nye show 
søndag d. 30. maj kl. 14 i Stjær 
forsamlingshus.

I kraft af forsamlingsrestrik-
tionerne er der ikke plads til ret 
mange, men skulle man være 
interesseret i en af de resteren-
de få – og gratis – pladser skal 
man henvende sig til Helene 
Simoni Thorup, formand for 
Stjær Borgerforening, som er 
vært for eventen. 

Mangeårigt samarbejde
Stig Nørregaard og Karsten 
Holm mødte hinanden for før-
ste gang på Vestbirk højskole for 
40 år siden. Højskoleophold er 

skulle spille sammen igen, når 
den gode idé viste sig.

»Det gjorde den så, som en af 
de få positive ting der kom ud 
af Corona-krisen en varm som-
merdag i Stjær,« fortæller Kar-
sten Holm.

Tidligere på foråret havde 
han prøvet kræfter med Bent 
Fabricius Bjerres repertoire, og 
indstuderet et par sange, men 
syntes alligevel ikke at det var 
det rigtige, der manglede lige-
som noget, og lagde det derfor 
til side. Det der manglede var 
naturligvis en pianist. Karsten 
ringede til Stig og spurgte om 
han ville være med til at lave 
”Historien om Bent Fabricius 
Bjerre”. Svaret kom prompte. 

Stig Nørregaard og Karsten Holm mødte hinanden for 40 år siden og har 
siden samarbejdet musikalsk i en række sammenhænge.

»Der var så også kommet 
endnu en grund til at kaste sig 
ud i dette projekt, nemlig at 
Bent i mellemtiden var gået 
bort, og at det var på sin plads at 
hylde ham med et show,« siger 
Karsten.

Stig og Karsten gik i gang, og 
på søndag skal showet testes 
med en generalprøve i Stjær 
forsamlingshus.

Et liv med musik
Bent Fabricius Bjerre blev født 
d. 7. december 1924 og blev 
95 år. Næsten alle årene stod 
i musikken tegn. Den første 
melodi skrev han allerede 
som 7-årig, en vals i C-dur på 
28 takter. I februar 2020 skrev 
han sangen ”Rejsen” til Caroline 
Hendersons album ”Den dan-
ske sang” i en alder 94 år, måske 
var det hans sidste. 

I koncertfortællingen vil Stig 
og Karsten spille og synge nogle 
af de bedste sange og melodier 
af Bent Fabricius Bjerre, og for-
tælle anekdoter og historier 
om ham. Det bliver et overflø-
dighedshorn af gode sange, 
såsom ”Nattens sidste cigaret” 
”Jeg sætter min hat som jeg 
vil”, ”Forelsket i København” 
og ”Kærlighed” men også in-
strumentalnumre eksempelvis 
temaerne fra Matador og Olsen-
banden.


