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CECILIE STENSPIL 
Cecilie Stenspil er uddannet skuespiller fra 
Odense Teater i 2006, og har sidenhen haft en 
lang række hovedroller på landets teatre. Hun 
har desuden medvirket i et hav af teaterfore-
stillinger og musicals fra teaterkoncerten ”Hey 
Jude” i Forum til ”My Fair Lady” og ”Cabaret” på 
Det Kongelige Teater.

Hun fik sin debut på tv i 2009 i DR’s ”Livvagter-
ne” og kan bl.a. opleves som Fru Auerland i TV2’s 
succesfulde serie ”Badehotellet”. Cecilie Stenspil 
modtog i 2009 både Prins Henriks legat og Ove 
Sprogøeprisen.

TROELS LYBY
Troels Lyby er uddannet skuespiller fra Oden-
se Teater, og fik sit gennembrud i 2002, da han 
modtog en Robert for bedste mandlige birolle i 
Hella Joofs film ”En Kort, en lang”. Troels forde-
ler sin tid ligeligt mellem film, tv og teater, og 
er bl.a. kendt fra ”Klassefesten”-filmene og for 
sin ledende- og Robertvindende – rolle i filmen 
”Anklaget” fra 2005.

På teatret slog han sit navn fast i Nikolaj Ce-
derholms teaterkoncert ”Gasolin” fra 1994. I Ti-
voli har man kunnet opleve ham i forestillingen 
”Dirch”, hvor han spillede Dirch Passers makker 
Kjeld Petersen.

En koncert med musik af Kai Normann Ander-
sen – sunget, fortalt og (ny)fortolket med smil, 
humor og varme af skuespillerne Cecilie Stenspil 
og Troels Lyby. Med kærlighed som kodeordet, 
binder aftenens to solister de mest kendte af Kai 
Normann Andersens sange sammen til en smuk 
fortællingskoncert.

Danmarks Underholdningsorkester har eksisteret 
som privat orkester siden januar 2015, men dets 
rødder strækker sig mere end 80 år tilbage til 
grundlæggelsen i 1939 under Danmarks Radio.
Orkestret har, foruden en skarpsleben profil inden 
for det klassiske repertoire, hvor det har opnå-
et bred international anerkendelse igennem dets 
20-årige samarbejde med chefdirigent Adam Fis-
cher, en tradition for at være et orkester for og med alle.

Orkestret bygger bro mellem klassisk og po-
pulærmusikken, mellem generationer og mel-
lem landsdele, og vi insisterer på musikkens 
sociale relevans med nyskabende formid-
lingsprojekter, koncerter for udsatte målgrup-
per, talentudvikling, børnekoncerter og musik- 
skolesamarbejder.

Kapelmester: Mathias Grove Madsen
Trommer : Rasmus Lund
Bas : Morten Lundsby
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