
 

 

 

”Hvor er mine briller? Jeg bruger dem kun for syns skyld!” ELLER: ”En mand kommer ind 

i en skobutik”:  Har De aligatorsko? – ja, hvad størrelse bruger den?  Sådan har det 

blandt andet lydt fra én af Danmarks største og mest fremragende tv-personligheder 

gennem tiden, OTTO LEISNER, der om nogen var samlingspunkt for danskerne den gang, 

der kun var en tv-kanal. 

  

I 2017 ville Otto Leisner være fyldt 100 år. I den anledning har humørsprederen Bjarne 

Lisby sammensat en musikalsk hyldest til Otto Leisner. Her fortæller Bjarne Lisby den 

fantastiske historie om alletiders mest folkekære radio- og tv-vært Otto Leisner, der 

også skrev danske tekster til en lang række danske evergreens: Jens Hansens Bondegård 

(Four Jacks), Alperosen, Blot slentre gennem regn, Fiskerpigens sang, Blå Blomster til en 

blond pige, En dejlig dag, et brev med blå violer, Farvel Jimmy farvel – for blot at 

nævne et par få.  

  

Bjarne Lisby vil synge en lang række populære evergreens med tekst af Otto Leisner, 

ligesom Lisby med gavmild hånd vil give eksempler på hits fra kunstnere, som Leisner 

præsenterede i bl.a. GIRO 413, Pladeparaden og H.O.P.L.A. programmerne. Bjarne Lisby 

tv-debuterede i 1975, hvor netop Otto Leisner havde håndplukket Bjarne Lisby til 

udsendelsen ”Spøg og Skæmt”. I foromtalen til programmet skrev Otto Leisner: ”Lisby 

nærmest faldt jeg over på et sted, der hedder Molevitten, hvor amatørvisesangere 

mødes. Jeg må tilstå, jeg faldt pladask for hans pudsige, humoristiske sange. Han er 

meget speciel og jeg glæder mig til at præsentere ham.” Siden havde Bjarne Lisby 

mange sjove timer med Otto Leisner bl.a. i  Dansk Revyforfatter- og komponistforbund, 

hvor de begge var medlemmer. 

  



For år tilbage blev Otto Leisners kartotek af vittigheder solgt under stor medie-

bevågenhed. Bjarne Lisby har haft adgang til dette kartotek og drysser undervejs liftligt 

af de bedste Otto Leisner vittigheder (der kommer også et par eksempler på de 

dårligste!) 

  

Bjarne Lisby kan engageres til nedenstående TURNÉ-PRIS ved senior-arrangementer: 

  

Pris kr. 5.900,- + moms af provision (kr. 295,00)  + TRANSPORT 

Bjarne Lisby optræder i 1 eller 2 afdelinger og medbringer eget lydanlæg op til 150 

personer 

  

Booking og nærmere information: 

  

Showbizz Danmark ApS 

Impresario Andy Hansen 

Tlf. 70 27 03 92 

Andy@showbizz.dk   
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