Kære Kristian Lilholt
Det var en fornøjelse at overvære et brag af en forestilling. Alle jeg talte med var meget begejstrede
– det håber jeg også, at I kunne mærke på bifaldet.
LAND er jo svært at forklare på papir. Når folk er vant til underlægningsmusik til film, hvordan er
så underlægningsfilm til musik og sang? – men alle blev positivt overrasket. Det var flot, flot, flot.
Du fortjener også ros, for den måde, som du kædede det hele samme på: afslappet, ”understated” og
alligevel informativt.
Jeg håber at endog flere vil komme til, når de hører om/ser successen.
Held og lykke
Holger Bagger-Sørensen
Hej Kristian!
1000-tak til dig, Carsten, Kim og hele holdet for en forrygende, fantastisk oplevelse med LAND.
Jeg synes ikke, jeg kan sammenligne det med noget jeg tidligere har oplevet – hverken musicalerne
i London eller de klassiske koncerter i København og Berlin.
Det er unikt og fantastisk.
Tak til dig og jer allesammen for oplevelsen, som jeg har genoplevet to gange siden på DVD’en og
CD’en.
...og så er der lige anmeldelsen i Midtjyllands Avis. Mage til spade af en anmelder skal man lede
længe efter – det var da nærmere en hyldest til Aksel Sandemoses Jantelov.
Fremover må jeg klare mig med Politikken – Midtjyllands Avis er opsagt (smiley)
Med venlig hilsen
Peter Moos
Lupinvej 84 3. th.
8600 Silkeborg
Hej Kristian
Kan forstå det var en super aften i går ….. hold kæft hvor er jeg ked af, at det ikke kunne lykkes ,
men Christina på kontoret var der og hendes anmeldelse kan du få lige herunder …. J
De bedste hilsner
Charlie
Jelling Musikfestival

Hej Charlie,
Vil bare lige skrive og sige, at i går var en fantastisk oplevelse til Land Live koncerten – der kan
man tale om publikumsudvikling for mit tilfælde i hvert fald… De fik virkelig formået at lave en i
sandhed fantastisk koncert med masser af adspredelse, og folk havde en fantastisk aften derinde..
Salen var helt fuld og den nederste balkon også – så på publikumssiden var det bestemt også en
succes… Og hvad bedst næsten er, det var så fantastisk at se, hvor sjovt de havde det så scenen…
Måske ham Kristian Lilholt kunne være et emne til at spille i Byens Café en gang? Jeg er bestemt
overbevist om hans evner og ikke mindst om hans med sangerinde – Ida Friis - X faktor go home,
hun kan synge… J
Venlige Hilsner
Christina Arkil

Hej Kristian,
Sikke en fantastisk oplevelse i Vejle Musikteater i går aftes!
Magisk… simpelt hen! Skøn, skøn, dejlig musik – dejlig film, prægtige malerier – og herlig humor
fra ”konferencier” Lilholt’s side!
Bedre bliver det ikke.
Vi var alle vildt begejstrede, så tak til dig og alle dine dygtige og dejlige musikere for en
uforglemmelig oplevelse!
De bedste hilsner,
Lis Anker

Celebrations Coordinator
Employee Celebration
LEGO System A/S

Desværre var jeg forhindret i at overvære opførelsen af Land i Vejle Musikteater i aftes. Det er jeg
endnu mere ked af nu, da jeg fra flere venner erfarer, at det var en overordentlig stor oplevelse.
På nettet har jeg set, at der var et par opførelser i Silkeborg i weekenden, men jeg finder desværre
ikke yderligere muligheder. Kan det mon passe, at I ikke kommer andre steder i landet? Jeg kører
gerne langt efter den oplevelse!
Med håb om positivt svar sender jeg en venlig hilsen og et stort tak fra min kæreste, som helt
overvældet har fortalt om forestillingen i Vejle
Aase Mertner
Hej Kristian
TAK. Rigtig mange tak for en fantastisk aften I Silkeborg i søndags. Vi og vore to bedste venner
oplevede den flotte symbiose af de tre kunstarter, som ligger til grund for Land.
Nu sidder min kone og jeg og kan ikke komme i seng, for vi skal hele tiden se og høre dvd´en igen
og igen og igen.
Vi har haft gæster både i går og igen i aften. De kunne naturligvis ikke slippe og måtte også have
fornøjelsen af at se og høre de flotte billeder og de fascinerende sange. Til udelt begejstring, skulle
vi hilse og sige.
Land vil blive en del af vores hverdag i meget lang tid fremover.
Tak for oplevelsen. Hils de andre i projektet – alle leverede en utrolig flot indsats.
Venlig hilsen
Jytte og Kurt Larsen, Poul Gerness Vej 41, Ikast

Kære Kristian: Tak for en fantastisk søndag aften i Jysk Musik- og Teaterhus.
Mine medarbejdere siger, at det var den bedste julegave jeg har givet dem!
Og jeg mødte flere Gourmet-Rally-stamkunder, der også var til koncerten, og som sågar
takkede mig for din koncert – vi var alle enige om at det var en fantastisk aften.
Bedste hilsner
Margit
Margit Coulthard
Direktør,
Gl Skovridergaard, Silkeborg

Kære Kristian
1000 tak for en fuldstændig fantastisk aften J
Hvor er I bare dygtige og hvor er muligheden godt spottet af dig – jeg er stadig helt ”beruset”
af den store oplevelse. Vi fik alle vores billetter godt afsat og jeg talte med flere kolleger i
pausen og bagefter – de var, ligesom jeg, blevet tryllebundet af LAND, stemningen og det hele!
Fortsat held og lykke med koncerterne - er sikker på det bliver en stor succes J
Bedste hilsner
Anne Katrine Bauer, Danfoss i Hårup
Kære Kristian.

Det var en helt forrygende aften i Musikhuset i aftes ( lørdag ). Du har fået sat et fantastisk
program sammen, alle på scenen fik lov at vise det ypperste, til stor glæde for os, der bare sad og
stornød det hele. Din musik er lutter vellyd, og det er SÅ rigtigt set, at cello og Benjamins sax bare
klæder dine kompositioner… Jeg vil ikke fremhæve nogen , for I var ALLE helt vidunderlige og
fantastiske .
Carsten Franks billeder er naturligvis endnu bedre i virkeligheden, så TAK for den oplevelse..
Jeg var der sammen med 2 veninder, og vi føler os privilegerede, fordi vi fik lov til at få denne
oplevelse. SÅ TAK til dig og hele holdet. Jeg synes, det er så stort, at det hele er lykkedes for dig…
Mange hilsener Karin Paaskesen
Lone Kielsholm Jeppesen slog indhold op på Kristian Lilholt

I går
Mangler for en gangs skyld ord! Sikke en hel og smuk oplevelse af LAND i aften i Vejle. Tusind tak
til alle, der har gjort det muligt, og til dig fordi du fik ideen!
Hannah Johansson slog indhold op på Kristian Lilholt

I går i nærheden af Esbjerg, Ribe
Tusind tak for en smuk og nærværende fremførelse af vores dejlige "Land" - Det har været en
uforglemmelig aften:-)
Barry Kaj Nielsen slog indhold op på Kristian Lilholt

I går i nærheden af Brædstrup via mobil
Hvis jeg ikke selv havde været med til "Land" koncerten i Vejle i aften, ville jeg være pis hamrende
misundelig på dem der var :o)

,Poul Martin Christensen slog indhold op på Kristian Lilholt
mandag
Hvor var det en fantastisk oplevelse i aftes, hvor både billeder og musik kom frem i lyset i et flot
samspil og selvom der ikke er omkvæd på LAND sangene, så har de faktisk spillet "Det gule land"
flere gange på P 4, Kristian:) 2. Halvleg blev også særdeles vellykket! Selvom der selvfølgelig
manglede mange af klassikerne, men flot at alle fik plads til at vise hvad de kunne.
Ja, man fik "ståhud" flere gange og nummeret der startede med cello og blokfløjte, gik over i rock
og tibage igen, og Nationalsangen med hele holdet, løftede det hele op i en højere enhed:)
Linge Sten Rowlands slog indhold op på Kristian Lilholt

11. november
En fantastisk kveld for oss fra Norge å få oppleve Land i Silkeborg !! Dette var en musikalsk
opplevelse sammen med malerier av Carsten Frank og vakker film ! Vi fikk oppleve Danmark i ord
og toner. Sammen med Ida Friis Virenfeldt Larsen og andre dyktige musikere og sangere , ble dette
en uforglemmelig kveld ! Fedt !!
Anne-Grete Andersen slog indhold op på Kristian Lilholt

11. november via mobil
Fuldstændig fantastisk aften med Land. Min mand og jeg er glade for, at vi tog på week-end i
Silkeborg for at få denne dejlige oplevelse.
Grethe Laursen At sammenligne Land koncerten med vejrudsigten er da "helt hen i vejret" ! Håber
bestemt publikums begejstring "strålede solskin" helt op scenen! HELE koncerten var høj klasse!
Jeanette Møller Johansen

10. november
Er lige kommet hjem efter en fuldstændig fantastisk aften i Jysk Musik og Teaterhus, hvor Kristian
Lilholt med flere opførte LAND LIVE samt en masse skøn musik i anden afdeling. Der var også tid
til at se de storslåede LAND malerier af Carsten Frank. Det kommer vist til at tage lidt tid, før jeg
falder ned på jorden igen, og lige nu er jeg bare så glad for, at jeg har valgt også at tage afsted i
morgen... :)
Kære Kristian Lilholt.
Er lige kommet hjem fra en fantastisk aften i silkeborg musikhus. Hold nu kæft du styrer for vildt. Vil gerne
sige til dig, at udover at jeg er vild med din musik – OG MED LAND ikke mindst - så har du da godt nok en
evne til at kunne fornemme hvilke mennesker, der er gode sammen med dig. Michala Petri – jamen hold da
op - at du får damen med i dit orkester!! Respekt (for jer begge) – og så de unge piger!!! Altså et par stjerner
– jeg ville meget gerne ha Kajsas sang – ” St Cecilia” – kan den fås på cd?? I det hele taget kunne jeg tænke
mig at få jeres koncert (anden del) i aften på cd – med Benjamin Koppel! Og også de andre unge mænd og
Nanna selvfølgelig….. ,men det fås jo nok ikke?
Du er go Kristian Lilholt – og du tager jo ikke sådan scenen fra de andre – det er længe siden jeg har haft så
ondt i hænderne af at klappe.
Tak for en unik musik oplevelse. Og jeg glæder mig til at forære min gamle onkel i Canada ”Land” – som jeg
lige hørte også findes med bogen på engelsk. Jeg ska besøge ham i maj næste år. Mange mange gode
hilsner fra Inger Margrethe.

Kære Kristian!

Jeg havde den store fornøjelse at være til stede til mandag aftens koncertoplevelse i Silkeborg – og sikke en
stemningsfyldt oplevelse! Jeg er voldsomt imponeret over helhedsindtrykket, og at jeg fik sådan en stribe

fornemmelser, tanker og følelser ved at gå til en koncert. Tænk at levere en lyrisk, billedlig og musikalsk
aften, der i den grad smelter sammen til en komplet og hel oplevelse. Tænk at blive trukket igennem årets
gang på den nærværende måde samtidig med, at mine egne oplevelser igennem min opvækst fik tanker og
andre billeder frem, efterhånden som lyd og film gled forbi. Det var virkelig smukt! Januar måned vil aldrig
mere være den samme, efter at jeg har fået den koblet sammen med de smukke billeder af frost, sne og
kulde samt ikke mindst blokfløjtens frostklare klang.
Når jeg nu læser ovenstående igennem, lyder det selv i mine ører en anelse højtragende, men det er ikke
desto mindre en beskrivelse af, hvad I gav, og hvad Land er/kan.
Michala Petri var som ventet en kæmpe fornøjelse, og det var skønt at stifte bekendtskab med Benjamin
Koppel. Vi var dog begge fuldstændigt solgte, da vi hørte Kajsa synge! Fuldstændigt fantastisk og
enestående! Hun fik virkelig sat trumf på! Hold hende endelig i folden J
Min hænderne over hovedet-beskrivelse kan vist snart ikke bære mere. .... jeg er fuld af respekt! Tak for en
stor aften og en kæmpe oplevelse.
Mange hilsner fra
Anette Djernæs, Mårslet
Hjertelig tillykke og rigtig mange tak for en super oplevelse i lørdags fra Agnethe og jeg.
Det var da helt fantastisk, hvad I har fået ud af Land kombinationen med billederne, film
og musik. Som jeg talte med borgmester Hanne Bæk om i pausen, så er det da oplagt at
bruge materialet i Silkeborgs turistmarkedsføring, fordi en væsentlig del af filmene faktisk
er her fra området. Desuden kan det jo bruges også til markedsføring af Danmark som
sådan. Som Kristian sagde fra scenen, så føler man sig altså lidt mere dansk efter denne
oplevelse!
Jeg hører desuden, at det går strygende med salget af ”Land pakker”. I hvert fald havde
Karin da så travlt med salget, at vi ikke turde forstyrre for at hilse på. Der var jo gang i
butikken uafbrudt J
Så alt i alt vil jeg gerne lykønske jer med, at I så rigtigt dengang I fik ideerne til at lave
DVD pakken. Flot J
Rigtig held og lykke på turneen og ha’ det godt til vi ses igen.
Venlig hilsen
Leif Flemming Larsen
Bankdirektør, Jyske Bank Silkeborg.
Kære Kristian, Carsten og Karin.
Først og fremmest tak for – og tillykke med – en sublim koncertoplevelse i lørdags i Jysk
Musik- og Teaterhus.
Det var en fornøjelse at opleve den virtuositet, musikalitet og spilleglæde, hele holdet
udstrålede, både de garvede og de unge musikere. Og ikke mindst godt skruet sammen af en
meget veloplagt kapelmester!
Vi var glade for at være med og for, at vi kunne yde vores lille bidrag med udlån af malerierne.
De er nu godt tilbage på de vante søm, men det er dejligt, at et større publikum for en tid har
kunnet nyde dem.
Mange hilsner
Erik Qvirin Hansen
Afdelingsdirektør
Koncerndirektionssekretariatet, Jyske Bank, Silkeborg

Tusinde tak for en fantastisk multi-kunstnerisk oplevelse i lørdags!

Det var virkelig en af den slags oplevelser, som var langt mere end almindelig underholdning.
Den gjorde det som god kunst kan - røre ved ens følelser og tanker - .
Birthe og jeg stod længe i pausen og efter forestillingen og levede os ind i malerierne, som fik
en helt ny dimension efter at have lyttet til musikken og set filmene.
Med kærlig hilsen,
Lars Nygaard
Ørnsøvej 42
8600 Silkeborg
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