
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Troubadourer startede i 1991 som en udbryder af orkestret Øresundsgasterne hvor Britt og Almer 
Simonsen havde spillet og sunget i flere år. De siger begge at det var her de fik den største del af deres 
klassiske viseopdragelse af nogen gamle garvede visesangere Kaj og Inga  Agerbæk.  

Britt og Almer havde fået lyst til den nye nordiske stil, i stedet for den gamle klassiske, og derfor startede 
de sideløbende med at de var med i orkestret.  Duoen ”To Troubadourer” De har så efterfølgende optrådt 
rigtigt mange steder i Danmark, både hos visens venner, men også i rigtig mange viseklubber og foreninger 
af alle slags, private såvel som offentlige arrangementer, ikke mindst har de spillet og sunget i mere end 10 
år i Tivolis Visevershus. De har også været på utallige små festivaler rundt omkring i landet, og såmænd 
også i både Sverige og Norge. 

De har i løbet af karrieren udgivet ikke mindre end 4 cd albums. 

Begge har i øvrigt været meget aktive i Visens venner, Britt var med til at stifte Visens venner i Ballerup, 
hvor hun stadig er formand, og Almer var med til at starte Visens venner i Helsingør, og var formand der i 
11 år, indtil sygdom stoppede ham, de er i øvrigt begge æresmedlemmer i nævnte foreninger.  

En publikum skrev: De havde betænksomt lagt sang- og omkvæds hæfter ud på bordene, så vi på 
fornemmeste vis kunne synge med. Britt og Almer krydrede deres indslag med opbyggelige historier, som 
var med til at give mig fornemmelsen af at følge dem tilbage til slut 60`erne og begyndelsen af 70`erne og 
livet rundt om Storkespringvandet, ført an af Cæsar. De sang både Ali Bali, Verdens uheldigste mand og Ulf 
Lundell`s ”Jeg vil bo ved åbne vidder” i dansk oversættelse. De To Troubadourer sang sammen og hver for 
sig, med stort overskud og lyst til at have publikum med. Kyndig leveret musikalsk underholdning.  

 

Bedste hilsen fra 

                                                          Almer Simonsen tlf. 5190 3311 

www.totroubadourer.dk 
mail: britt.sch@gmail.com 

http://www.totroubadourer.dk/

