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Lars H.U.G. har samlet en stribe af sine gode
venner. Sammen har de skabt dette
charmerende projekt – 10 sange med glimt i
øjet fra den gl. danske sangskat.
“Med Kærlig Hilsen”

Projektet som beviser at kærligheden altid en finder vej!
Som fælles lidenskab har Lars H.U.G. og producerne brødrene Juhl altid haft en fascinationen af
mundre danske sange fra Morten Korch universet ‐ hjertevarmesange såsom ”Er du dus med
himlens fugle”, ”Du er min øjesten” og ”Pigelil”. Over en kop velbrygget te blev de 3 enige om
denne sangskat burde genåbnes og gives et kærligt løft så de skønne perler endnu engang kan
skinne til glæde for alle os andre!
Men hvem skulle nu synge og dermed puste liv i perlerne for at give dem den helt rette glans?
Lars H.U.G greb hurtigt telefon, og kort tid efter stod det klart, at de ikke var alene med deres
fascination; en stribe af vennerne – bl.a Casper Christensen, Tina Dickow, Poul Krebs,
Martin Brygman og Søs Fenger var beæret over muligheden for at fortolke de skønne sange
med et nyt glimt i øjet. Med en fælles mission om at skabe et charmerende og smilfremkaldende
album, som kunne sendes ud til danskerne som små kærlighedspile, begyndte de
indspilningerne
Så nemt skulle det dog ikke gå… under indspilningerne begyndte forhindringerne at melde
sig… Det pladeselskab som under hele processen havde været med på sidelinjen, fik nyt
management og sprang fra. Produktionsselskabet som havde investeret i projektet, forsøgte at
afsætte det til et stort firma i stedet for det brede publikum…
Det irriterede den garvede pop‐avantgardist Lars H.U.G. noget så gruligt, at han ikke kunne give
publikum dette charmerende album. Sammen med de medvirkende på albummet stod han fast
– disse perler var for funklende til at blive lukket nede i skattekisten igen og felttoget blev sat i
gang!
Nu kan han endelig læne sig tilbage og sige ”mission er nået og det er bevist at kærligheden
finder altid en vej”!
På 60året for Morten Korchs ”De røde hest” er adskillige års juristeri nu endt, og albummet
”Med Kærlig Hilsen” kan endelig kan få lov at blive udsendt.
”MED KÆRLIG HILSEN”
For mere information kontakt: Tanya Friis 27 112 676 tanya@recart.dk

Med Kærlig Hilsen
1. Du er min øjesten
Solveig Sandnes
2. Smil til mig, pigelil
Martin Brygmann
3. Jeg har min hest, jeg har min lasso
Casper Christensen og Lars Hjortshøj
4. Fløjt om kærlighed
Cæcilie Norby
5. Er du dus med himles fugle
Poul Krebs
6. Der står en bænk I haven
Line Baun Danielsen & Casper Christensen
7. Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes
Freya
8. Hjertet banker sødt i måneskin
Natasja Crone
9. Den allersidste dans
Tina Dickow & Bjørn Fjæstad
10.Kærligheden finder altid en vej
Søs fenger & Martin Brygmann

