
Pikant underholdning i vente 
 

Bakkesangerinderne er for andet år i træk klar til at indtage Borgvold. Der er lagt op til 
fællessang og pikant underholdning 

 
Af Christian Hald 
hald@bergske.dk 
 
 
VIBORG: - Velkommen mine herskaber og klædeskaber…. 

 
Gøgleren Tribini slynger om 
sig med ordene, mens han 
præsenterer sangerinderne i 
årets "Sangerindepavillon" 
på Borgvold. Den 130 år 
gamle tradition med 
sangerinder på Bakken i 
København er for andet år i 
træk flyttet til Viborg. Sidste 
år blev forestillingerne en 
bragende succes, og det har 
initiativtager Kirsten 
Kühnel, 69, en god 
forklaring på. 
 
- Folk savner fællesskab og 
samvær, og her i teltet 
mødes vi og synger alle de 

gamle sange sammen. Det giver den varme og fællesskabsfølelse, som jeg ellers synes mangler lidt 
i dag. I nutidens samfund handler det meget om mig selv, min familie, min bil, mit hus og min 
computer, siger Kirsten Kühnel. 
 
Fredag den 20. juli er det tid til årets premiere på "Sangerindepavillonen", og den følges af 
yderligere fem forestillinger i teltet på plænen op mod Ibsgården. Mandag øvede sangerinderne sig 
for første gang i teltet, og det gik derud ad med masser af energi og pikante sange. 

Gratis put 
En af årets to nye sangerinder er Soffy, alias 48-årige Anny Holmgaard, fra Viborg. Hun sang om 
"at de sidder, som de skal – de to", og hun blev efterfulgt af Flemming Graversen, som gav den som 
Mona Lisa. 
 
- Som den eneste i gaden har jeg indført et klippekort. Det skal I ikke kimse af. Det sidste put er 
gratis, lød det udfordrende fra Mona Lisa. 
 
Forestillingen mangler ikke megen finpudsning, før den sidder i skabet. Små problemer med lyden 
og Lulo Lamsebens stemme skal nok blive løst inden på fredag. 



Får comeback 
Der er plads til 150 tilhørere i teltet, og de kan blandt andet glæde sig til den forførende Soffy, der 
som nævnt er med for første gang i år. 
 
- Jeg så ikke forestillingerne sidste år, men jeg hørte, at de var en succes. Så jeg sagde ja, da Kirsten 
ringede til mig, og spurgte om jeg ville være med. Jeg har spillet amatørteater, siden jeg var 14 år, 
men de seneste fem år har jeg ikke stået på scenen. Så det er en slags comeback for mig, fortæller 
Anny Holmgaard. 
 
Hun har fået lidt af en udfordring i "Sangerindepavillonen", hvor hun synger om sine to fortrin som 
kvinde. 
 
- Det er en ny sang, og den er svær at synge. Jeg har nok øvet mig på hvert vers 20-30 gange, og jeg 
har aldrig før brugt så lang tid på en sang. Det er en tango, men den passer egentlig godt til mig, for 
jeg er spansklærer til hverdag, siger Anny Holmgaard. 
 
Salg af billetter til årets forestillinger sker på Viborg Centralbibliotek. De koster 95 kroner stykket 
 


