
Brev til eventuel arrangør: 
 
           Flavoured Life 

YOUR EXISTENCE 

                                                                              TOUR 2012-13 
Hvad er det? 
“Your Existence showet” er et tilbud til dig, der har med unge at gøre. Showet indeholder kristent 
Rockmusik i en ungdommelig højde. Hensigten er at sætte publikums tanker i gang omkring emner 
som tro og eksistens. Dette gøres ved at vise videospørgsmål og -svar, kombineret med energisk 
rockmusik. Altså kan tilbuddet bruges i forskellige sammenhænge som for eksempel: 
konfirmandundervisning, kristendomsundervisning, ungdomsgudstjenester, debat aftener, og på 
diverse efterskoler med henblik på debat eller blot en god koncert. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at showets formål er: Et debatoplæg ud fra vor kristne tro og om den danske 
folkekirkes budskab.  
Efter showet deltager vi gerne i debatgrupper. Det ønskes fra artisternes side, at showet bliver 
skræddersyet så meget som muligt til lige netop jeres publikum. Derfor udsendes video og 
spørgsmålsmateriale gerne forud for showet. Planlægningsmøde mellem arrangør og os er også en 
mulighed. 
 
Showet indeholder: 

§ Kristen Rock Musik 
§ Sceneshow med lys og lyd 
§ Foredrag (Med video indhold) 
§ Evt. Debat 
Efter ønske: 
-‐ Andagt 
-‐ Lovsang (Fællessang) 
-‐ Cover numre (Kendte sange) 

 
NB: Showet vil normaltvist være afviklet på 45 minutter uden pause 

 
Evt. Forud for Showet: 

§ Helt uforpligtende Info/planlægningsmøde mellem arrangør og os. 
§ Levering af plakater, flyers og reklamevideo om showet. 

 
Forudsætning for showet (Rider): 
Flavoured Life har selv alt tekniskudstyr, dog behøves en projektor med tilhørende lærred til 
forvisning af videoerne til ovennævnte foredrag. Derudover er eneste forudsætning: Plads til 
publikum og (ca. 4 x 3m) til band.  
 
Honorar: 
Show: Pris: 
Alm. Show (a 45 minutter)  700 kr. + (Kørepenge 7,5 kr pr. km fra og til 

Holstebro) 
Obs: De 700 kr. går til leje af lys(500kr) og vedligeholdelse af udstyr(200kr). 

 
Baggrund: 
Bandet har sin oprindelse på den kristne efterskole ”Nøvlingskov efterskole”, hvor der har været et 
godt og inspirerende kristent miljø. Her har kompetente og engagerede lærere fremmet artisterne 
personligt og musikalsk. Den kristne inspiration afspejler sig endvidere i den selvskrevne musik og 
lyrik.  
 



 

Erfaring og Anmeldelser: 
-‐ Fredens kirke 2009 
-‐ Teen sommerlejr 2009 
-‐ Å-festival 2011 
-‐ Endvidere til fest arrangementer, gudstjenester o. lign 

 
 
Klaus Buch Møberg, Præst i Hørup (Kjellerup): 

§ Musik for en gruppe mennesker der absolut ikke jubler over kirkeorgel. Så det er super godt. 
Temaerne i videoerne var godt valgt og åbne for videre tænkning. 

 
 
John Nielsen, Leder i Kfum og k’s Ten Sing forening (Kjellerup)  

§ Flavoured life leverer en aften, der tager fat, og løsner op i emner, som mange unge 
mennesker kan have svært ved at tale om. Gennem selvskrevne musiknumre, videoer, 
vidnesbyrd og egne erfaringer sætter de ord på hvad det vil sige for dem at være kristen og 
lægger det ud til debat ved de unge. 

 
Sidse , Ten Sing deltager (Kjellerup) 

§ Det har virkelig fået mig til at tænke over nogle ting. Spændende og kreative spørgsmål, og 
gode svar. 

 
 
Lærke Schultz, Musik studerende (Silkeborg gymnasium)  

§ En koncert, der sætter spørgsmålstegn ved ens eksistensgrundlag igennem lækre rytmer og 
tankevækkende videoer. Bestemt en oplevelse værd! 

 
 
Poul Mundbjerg, Lærer studerende og IM medlem (Silkeborg) 

§ ”Your Existence” er et koncept hvor man prøver at udfordre de unge, lige der hvor de er 
med deres tro lige. Udtrykket er moderne og personligt vedkommende med rockmusik, 
videoer og personlige vidnedsbyrd, som måske kan udfordre dem som kun er vant til at høre 
om tro og håb fra prædikestolen. 

 
 
Midtjyllandsavis skriver: 

§ De fire unge har sammen lavet showet Your Existence. De fire kalder det et kristent 
debatoplæg om den danske folkekirkes budskab. For hvor publikum normalt går hjem fra en 
koncert med ringetone for ørerne og sådan hver for sig kan gå og tænke over, hvad de har 
oplevet, så stopper Your Existence ikke, når musikken har lydt. Mellem rock-numrene er der 
teater og video med foredrag. Efter musikken deles publikum op i debatgrupper, der skal 
snakke om det de har oplevet. Og her skal de også snakke om de spørgsmål, der stilles i 
showet. 

 
 
 
 
Kontakt/Info: 
Tlf:                 +45 26 29 07 92 
Mail:              Storgaard_77@hotmail.com 
Net:               WWW.FACEBOOK.COM/FLAVOUREDLIFE 
 


