
SØREN DAHL

I gennem et spændende arbejdsliv, har jeg været utrolig heldig at få lov til at

arbejde med mine mange passioner. Det har jeg gjort både som komponist,

forfatter, performer, foredragsholder og meget mere. Men selvom jeg har mange

passioner i livet, så er centrum for det hele altid mennesket. Det er min ægte

interesse at lære andre mennesker at kende og tune mig ind på deres klang -

det er der en skønhed i. Derfor har jeg nu også fået tilnavnet

”Samtaleeksperten”, som jeg forholder mig meget ydmygt til, men med stor

glæde. 

 

I det følgende kan du finde mit cv, selvom jeg nok har glemt at få en del med, og

så har jeg inkluderet en historie om mit liv i punktform til sidst til de

interesserede.

 

Ønsker du at booke mig som vært eller konferencier til dit arrangement, booke

et af mine foredrag på min hjemmeside, eller lave et samarbejde om at få ”Dahl

på Hack” ud og lave optagelse hos dig, så kontakt Niels Koefoed og hør

nærmere.

Artist Care - Henrik Sørensen

Mobil: +45 40 26 31 07

Mail: henrik@artistcare.dk

Presse og andet

NKMusic - Niels Kofoed

Tlf: 7020 3648

Mail: niels@nkmusic.dk

Booking

Sørendahl.dk

Dahlpaahack.dk

 

Find mig også på Instagram

og Facebook

 

Online

Musiker, forfatter,
foredragsholder, vært



CV
Sommerrevyer  i  Thy

1983:  ”Sådanner  Manner” (Redningshuset  i  Klitmøller)

1984:  ”En  på  kajen” (Hotel  Hanstholm)

1985:  (Både  fugl  og  fisk” (Hotel  Hanstholm)

1986:  ”Thy  til  vest” (Hotel  Hanstholm)

Komponist

"No  future" – Ungdomsmusical  med  bl.a.  jens  Albinus  og  Charlotte  Fich

"Engle  i  Amerika" ,  instruktør  Johan  Bergenstråle

"Stormen" – Shakespeare,  instruktør  Johan  Bergenstråle

"Don  Juan" ,  instruktør  Asger  Bonfils

"Titus  Andronicus" - Shakespeare

"Genboerne" ,  instruktør  Casper  Holten

"De  tre  musketerer" ,  instruktør  Madeleine  Rønn  Jul

"Brødrene  Løvehjerte" – Ny  musik  godkendt  af  Astrid  Lingren

"Emil  fra  Lønneberg" – Ny  musik  godkendt  af  Astrid  Lingren

"Jydekompagniet  3" – Dansk  komediefilm,  Instruktør  Finn  Henriksen

"Mappedyr" – Opført  på  bådeteatret

"Diana  the  Princess" ,  Schaufus-baletten,  sammen  med  Kristian  Borregaard

Turnerende  pianist  i  shows  med

Finn  Nørbygaard  og  Jette  Torp

Jacob  Haugaard

De  Nattergale

Viggo  Sommer

Nye  arrangementer  ti l  Musicals  og  operetter:

"Fame"

"Pinafore"

"Piraterne  fra  Penzance"

"Der  var  engang"

Julekalendere  ti l  DR  P3  -  Sammen  Kristian  Borregaard

2000:  "Tiske  og  taske"

2001:  "Tiske  og  taske  2"

2002:  "Lille  Antons  jul"



Forfatter

Mylle  Pylle  bøgerne:  En  serie  på  8  børnebøger  om  drengen  Mylle  Pylle

skrevet  i  samarbejde  med  Kristian  Borregaard:

2000:  "Mylle  Pylle  bygger  snemand"

2001:  "Mylle  Pylle  sætter  drage"

2001:  "Mylle  Pylle  i  zoologisk  have"

2002:  "Mylle  Pylle  holder  fødselsdagsfest"

2002:  "Mylle  Pylle  og  farmors  røde  sportsvogn"

2003:  "Mylle  Pylle  slår  katten  af  tønde"

2004:  "Mylle  Pylle  i  cirkus"

2004:  "Mylle  Pylle  hos  lægen"

2002:  "Lille  Antons  jul" ,  i  samarbejde  med  Kristian  Borregaard  

2010:  "Den  der  vover  livet" ,  En  samtalebog  med  blandt  andre  fhv.

statsminister  Poul  Nyrup  Rasmussen,  præst  Kathrine  Lilleør  og

Muskelsvindfondens  Evald  Krog.

2016:  "Med  Fanden  i  Hælene" ,  i  samarbejde  med  Karen  Margrethe  Schelin.

Shows

1994-98  -  medlem  af  De  Nattergale  og  med  i  showet  “Nu  griber  det  godt  nok

om  sig”

1998  -  premiere  på  eget  show  “Mit  liv  som  hund”

2009:  "Søren  Dahl  -  40+"

2010:  "Søren  Dahl  -  40+2"

2011:  "Søren  Dahl  -  40+3"

2012:  "Søren  Dahl  -  40+4"

2013:  "Søren  Dahl  -  Kun  en  som  dig  2013"

2015:  "Uploaded  – Søren  Dahl  og  Maria  Lucia"

Shows  lavet  i  samarbejde  med  Kristian  Borregaard

1989:  ”Jaque  Brell” ,  Cabaret  (Aarhus  teater  og  Skagen  Fiskerestaurant)

1990:  ”og  silden  sover  med  hovedet  nedad” ,  Cabaret  (Skagen

Fiskerestaurant,  Turné  på  Færøerne,  Optaget  til  DR1)

1998  :  ”Made  in  Aarhus” (Optaget  til  DR1)

2003:  ”Be-Bop-A-Lula” (Musikalsk  Arrangement  og  idé  i  samarbejde  med

Niels  Ravn)

Radio

2003-2017:  Vært  på  P4-programmet  "Cafe  Hack"

2017  – nu:  Vært  på  programmet  ”Dahl  på  Hack”



UDDANNELSE
1974 -77

Thisted  Gymnasium:  matematisk  og  musisks  linie

1978 -79

Det  Musikvidenskabelige  Institut  på  Aarhus  Universitet:  Studier  i  musik

1979 -80

Aalborg  Universitet:  Studier  i  musik

1981 -84

Det  Kongelige  Danske  Musikkonservatorium:  Musikpædagog  med  speciale  i

klaver  og  direktion

Deltager  i  tv -programmer:

Masterchef,  TV3

Krejlerkongen,  Tv2  Fri

Til  middag  hos,  TV3

Kender  du  typen  DR1

Et  godt  spørgsmnål  TV-syd

Juleshow  DR1

AHA  DR1

m.fl.

Moderater  og  debattør

Folkemødet,  Bornholm

Kulturmødet  Nykøbing  mors

Bogforum

M.fl.



MIN HISTORIE

(Min søster har fortalt at hun skreg en hel dag da hun så mig første gang)

1958

Født  i  Thisted  – Hjemmefødsel  lørdag  d.  21.  juni

(På det tidspunkt én af landets største skole med over 1500 elever. Vi var 36 elever i 1.a)

1965

Startede  i  1.  klasse  på  Borgerskolen

(vi flyttede over på den anden side af vejen og dermed boede vi et andet sogn)

1969

Jeg  startede  i  5.  Klasse  på  Tingstrup  skole

(Vi rejste ned langs den grønlandske vestkyst. Vi sejlede udenskærs i en fiskekutter, det

blæste op til storm og jeg var meget tæt på at kaste op i skødet på den daværende

grønlandsminister, Knud Hertling.)

1970

Var  tre  uger  i  Grønland  med  Thisted  FDF  orkester

(Blev student fra den matematiske og musiskalske linie)

1974  –  1977

Studerende  på  Thisted  Gymnasíum

(Vi skulle give 600 kr. om måneden og bondemanden sagde lunt: “Ær´t for møj?”)

1977

Lejer  en  firelænget  Gård  ud  til  Nors  Sø  og  det  nuværende  Hanstholm  reservat

(Desuden var min sambo Peter Klejtrup Sørensen var organist i tre kirker: (Vester

vandet, Øster vandet og Klitmøller) og vi arrangerede adskillige kirkekoncerter. Jeg

tænker altid på Arlo Gutrie´s “Alices Restaurant” når jeg mindes den tid – det var frit,

sjovt og forløsende.)

1977 -78

Vikar  på  Hanstholm  skole  og  Skjoldborg  skole,  medhjælper  i  Hanstholm

ungdomsklub,  og  havde  gang  i  diverse  rockbands  af  mere  eller  mindre  seriøs

karakter.

(Havde også job som musiklærer på Thisted Gymnasium, og jeg arbejdede desuden

som portør på Thisted sygehus om sommeren)

1978 -79

Studerede  på  Musikvidenskabeligt  Institut  på  Aarhus  universitet

(Er stadig lærer på Thisted Gymnasium. I foråret 1980 dropper jeg studierne og bliver

ansat som portør på Thisted sygehus)

1979 -80

Studerede  musik  på  Aalborg  Universitet



(Underviste i musik på gymnasieafdelingen på Johannesskolen på Frederiksberg mens

jeg øvede og øvede og søgte ind på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor

jeg, til min store overraskelse kom ind.) (Jeg fik to 13-taller til optagelsesprøven.)

1980

Flyttede  til  København  -  Det  gjorde  min  kæreste  og  alle  de  andre  også,  så

hvorfor  ikke?

Det var, en blandet fornøjelse. Jeg var mere optaget af mit arbejde på Johannesskolen

og af at arrangere kirkekoncerter og spille med mit band “Askepot” sammen med bl.a.

Maria Bramsen og Jens Lysdal

1981 -84

Studerede  på  Det  Kongelige  Danske  Musikkonservatorium

(Dengang var der ikke tv på ungdommens udskejelser og vi fik prøvet rigtig mange ting

af, som jeg har trukket på lige siden.)

1983 -86

Sommerrevy  i  Thy

1984

uddannet  almen  musikpædagog  med  speciale  i  klaver  og  direktion

1984

Min  far  dør  af  lungekræft

(Skriver musik og er kapelmester til forestillingerne “Prins sorgfri” og “Trafford tanzi“ –

medvirker i “Figaros skilsmisse” og skriver musik til ”Sparekassen” og arbejder med

indstudering af musicalen “Candide”)

1985

Flytter  fra  København  til  Aalborg  og  arbejder  på  Aalborg  teater  som  repetitør,

kapelmester  og  komponist

1987

Flytter  til  Aarhus  og  fortsætter  arbejdet  som  komponist,  kapelmester  og

repetitør

1988

Min  mor  dør

1999

Min  søn  Niels  bliver  født

2001

Min  søn  Martin  bliver  født

2004

Kåret  til  Årets  Thybo

2009

Optaget  i  Kraks  Blå  Bog


