
Ole Jørgensen – pressemeddelelse 

 modtager af Birn Prisen for sine Koncerter og Musicals 

 

 

Ole Jørgensen har været en aktiv del af den danske musikscene i snart mange år nu.(har netop fejret 

sit 30 års jubilæum) 

Han har turneret med adskillige projekter, koncerter, foredrag og workshops i såvel ind- som udland 

 

Han er født i Vestjylland og har begge ben på jorden…… 

Han besidder en energi og en udstråling som smitter af til alle der arbejder sammen med ham. 

 

Anmeldelserne af Ole’s sang går helt tilbage til 7 års alderen hvor avisen skrev om Ole: 

”7 årig gjorde lykke” 

Det fortsatte – Ole har sunget altid – og allerede som 14 årige starter han karrieren som korleder. Han 

startede simpelthen et børnekor…..(hvor børnene næsten var jævnaldrende) 

 

Han har sunget sammen med mange kendte solister Julie Steincke, Silas Holst, Lene Siel, Torben 

Zeller, Lisa Rommeé, Zindy, Trine Jepsen, Jesper Lundgaard, Etta Cameron, Lillian Boute, Birgitte 

Frieboe, Mirja Kennedy, Jakob Haugaard,  m. fl. 

 

Han mestre genrer fra Musical over gospel til pop, viser og evergreens. 

 

Også den Danske Musicalscene har brugt Ole meget og det er blevet til mange hovedroller i årenes løb. 

Bl.a. i Askepop, Chess, Den Røde Pimpernel (Skandinaviens premiere) Rent, Cabaret , Aida 

(Skandinaviens Premiere), Jean Valjean i Les Misérables,  Max Bialistock i The Producers, Sebastian i 

Den lille Havfrue (Europapremiere) The Visitors (Abba Jubilæums Teaterkoncert) 

 

Han store soloshow ”Ole Jørgensen in Concert” er blevet sendt flere gange i TV 

 

Han er også aktiv på Gospelscenen og er aktuel med nye koncerter både solo og med sit Gospelkor 

Gospel D’Light – www.gospeldlight.dk  

 

Ole høster gode anmeldelser hvor han kommer frem og bliver ofte rost for sin tydelige tekst, tolkning 

og udstråling og ikke mindst sin evne til at få sit publikum med. 

 

Ud over sine koncerter og forestillinger er Ole en habil korleder og har også afholdt utallige workshops 

og events landet over (også i udlandet) og er stadig meget efterspurgt. 

Bliver ofte brugt som ”kordoktor” og giver gerne inspiration til kor. 

Et indslag på et kursus – eller et alternativ til Teambuilding…….. 

Firmaer som PWC, Grundfos, Lundbech, Nordea m.fl. har allerede samarbejdet med Ole 

 

Ole har turneret verden rundt med sang og musik og det har også betydet en del år i USA. 

I en periode på 7 år var han involveret i musikscenen i USA og der modtog han også undervisning fra 

bl.a. Chris and Carole Beatty m.fl. 

Han har derfor også turneret i det meste af verden, som korleder og solist – alle steder bliver han 

modtaget med begejstring. 

 

Ole er også aktuel med flere CD-udgivelser – den seneste udkom marts 2017; ”Smile” 

 

Han elsker simpelthen sang og musik og bruger gerne sit liv på det, og som han siger: 

”man bliver aldrig færdig med det – der er altid nyt at lære og nye udfordringer der skal prøves af. Det 

er vigtigt for mig at finde ind i hjertet af musikken og levere et budskab. 

Som Edward Grieg sagde: ’først skal man blive menneske – al kunst udspringer af et sandt menneske’  

 

 

 
Kontakt:  mail@olejoergensen.dk – 6137 0642 

 
Læs mere på: www.olejoergensen.dk 
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