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Poul Henningsen har aldrig kørt den lige vej – det gør musikken her heller ikke. Mens rytmen 
vugger i fjedrene, går turen fra hovedvejen og ud af spændende, snoede sideveje!  
 
Margrete Grarup og Michael Sunding har fintunet musikken til PH’s tekster og fundet plads til en 
masse begejstring - med dem bag rattet kører dette stykke danmarkshistorie med  
 

dens rigdom af ord nu videre i fuld fart og fineste form. Duoen barsler med en udgivelse, hvor nyfor-
tolkningerne får saft og kraft, og legesygen frit løb. Den udkommer i februar  
 

2019 og markerer starten på fejringen af PH’s 125 års fødselsdag senere samme år. 
 
 

Ser man på PH’s udtryk som tekstforfatter, er spændvidden enorm med alt fra børnerim til revysati-
re, fra sjov til samfundsrevsende, fra syre til base - og på samme måde spænder  
 

Grarup og Sunding musikken op, så den understreger ordenes naturlige PH-værdi. De tager deres eg-
ne musikalske baggrunde med ind i de gamle viser og fører dem frem i tiden med  
 

kærlige smil, genkendelsens glæde, små overraskelser, følsomhed og finesse. Der skal nok være noget 
for enhver smag, for som PH skriver:  
 

”Der findes ikke dårlig smag. Der findes kun god smag, og den er dårlig.” 



Musikerne har været vidt omkring i deres karrierer – også genremæssigt! 
 
Margrete Grarup har blandt meget andet 2 DMA nomineringer med sig – bl.a. for bedste vokal for 
albummet “Walk with me”, samarbejde med Kaare Norge og stor turnéefterspørgsel med bandet Gra-
rup Allstars. Hun underviser i sang på Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg og er en efterspurgt 
solist, når det skal være særligt intenst, ærligt og swingende. “A wonderfully rich and expressive voi-
ce…a star” som Chris Mosey, All about Jazz skriver. 

Michael Sunding har tidligere med stor succes fornyet nationalt arvegods og givet det nyt liv med de 
meget anmelderroste udgivelser ”The Melodies of Carl Nielsen” og ”The Melodies of Nordic Christ-
mas”, duo med bassis;ten Mads Vinding. Begge blev Ugens Album på DR P8-jazz. ”Sådan kan man lege 
med nationalarven – hvis man er begavet nok” og ”elegant og ubesværet”, konkluderes det bl.a. i medi-
erne. Udover koncerter med Vinding og solooptrædener, kan nævnes langvarige samarbejder med Et-
ta Cameron, Billy Cross, Kenn Lending og sågar turnéer med Dr. Hook. 

Vi havde ved en fejl betalt for meget for billetterne. Det beklagede de søde damer på biblioteket 
meget. Vi fik frit valg mellem at få et glas vin, en øl, en vand eller det vi havde betalt for meget tilba-
ge. Vi havde alle tre penge på lommen, så vi valgte mellem alternativerne. 


