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Fredag den 30. juli 2021 kl. 19-22 

Mere Monitor aften 

  

Oplev nogle af de bedste talenter fra Ballerups unge musikliv. 3 dygtige sangerinder - Saxe, Sarah Ring, Ria 
Quist. Få gåsehud på armene og nyd skønsang fra nogle virkelige dygtige talentfulde sangerinder. 
 
 

Sarah Ring er en ambitiøs og dygtig sanger og rapper, der har meget på hjerte med sine 
rap/pop numre. 
Hun er opvokset i Ballerup, og hendes sange handler bl.a. om oplevelser i hendes eget 
liv. Sarah gæstes på scenen af blandt andre rapperen JEW. 
 
 
 
 
 
 

 
Ria Quist, med det borgerlige navn Maria-Louise Lundquist er et ungt sangtalent 
der fik medvind, da hendes band Lazia, fik et klart ja af dommerne i X Factor. Hun 
ønsker ikke medlidenhed, fordi hun er blind, men at hun derimod anerkendes for 
sin musik. Hun går til musikken med en dedikeret beslutsomhed. Ria elsker ikke 
bare at spille musik, men også at lytte til musik og lade tankerne flyve væk med 
tonerne. Der går ikke en eneste dag, hvor hun ikke hører musik - uanset om hun 
sidder i toget, fitnesstræner eller slapper af. Det er hendes drøm og passion. 
 
 
 

 
Cecilie Saxe Hansen – SAXE, er et udadvendt menneske og tager alle 
kampe op på sin vej. Hun giver aldrig op, og hendes motto er: If you 
can dream it, you can do it! 
Saxe har studerer på Borupgaard gymnasium, med musik på a-niveau. 
Hun har tidligere gået på idrætslinjen på Hedegårdsskolen i Ballerup. 
Til hverdag spiller Saxe elite fodbold i BSF, Ballerup Skovlunde 
Fodbold, Saxe skriver sine egne sange, men laver også covernumre af 
sine favoritartister. 
Hun holder meget af at lave og spille musik og har store ambitioner 
omkring det. 
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Lørdag den 31. juli 2021 kl. 11 – 14 

Karolines Kapel 
 

Karolines Kapel spiller underholdende vokaljazz; swing, blues og latin og fortolkninger af amerikanske film- 
og musicalklassikere fra 30'erne, 40'erne og 50'erne. 
Karolines Kapel leverer herlig humørsmittende jazz. Karoline er en fantastisk sangerinde med en sjælden 
charme og sammen med bandets professionelle musikere forstår Karolines Kapel at levere en jazzoplevelse 
i topklasse. 
Karolines Kapel består af 5 professionelle musikere: Karoline Leistiko (vo), Steen Amstrup (g), Steffen Bruun 
(g), Anders Emil Jensen (kontrabas), Morten Ilsøe (dr) 
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Søndag den 1. august kl. 15 – 17 

Fællessang 
 

Har du lyst til at synge sammen med en masse andre sangglade. Højskolesang fra Lautrupgård Musik- og 

Kulturhus flytter ud i det fri på Kirketorvet i gågaden. Det er den fast stab med Rene Larsen som 

programvært, Eva som forsanger og Judith der spiller musikken. Rene har valgt nogle sange, som passer fint 

til kirketorvet. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – andet end sangglæde, og man bliver ikke 

delt ind i sopraner, alter m.v. Hvis du ikke har prøvet at synge sammen med mange personer, så er det nu 

at du har chancen for at få en oplevelse, som gør dig glad i sindet. 

 

Fællessang eller rettere ”Alsang på Kirketorvet”. 

Alsangsbegrebet stammer fra Norge og Sverige, hvor man i 1930-erne afholdt store alsangsstævner. Da 

Danmark i 1940 blev besat af tyskerne tog man ideen op herhjemme, og det første alsangsstævne blev 

afholdt i Aalborg den 4. juli 1940. NU har vi godt et år med Corona hvor fællessang igen har været et 

lyspunkt, dog med afstand. 

Formålet med de danske alsangsstævner var og er først og fremmest at få deltagerne til at synge kendte 

danske fædrelandssange og derigennem udtrykke deres nationale følelser. Blandt repertoiret var sange 

som ”I Danmark er jeg født”, ”Den danske sang”, ”Jeg elsker de grønne lunde”, ”Jeg bærer med smil min 

byrde”, ”Se det summer af sol”. Ved det første arrangement i Aalborg var der ca. 1.500 deltagere, og hen 

over sommeren blev der afholdt flere stævner med et deltagerantal, som skønsmæssigt voksede til 10.000 

 


