
Af Lars Saugbjerg

FEST  En god sang til en fest kan 
tage kegler. Men den kan også 
være tåkrummende pinlig. Det 
dur ikke, når versefødderne 
halter. Drøblen slår knuder og 
de velmenende ord drukner i 
støn og hovedrysten. Derfor er 
det oplagt at alliere sig med en 
professionel, hvis man vil pep-
pe en fest op med en sang. 

Jeanett Michéle Peschardt 
fra Fredericia har i 20 år skre-
vet festsange for folk, hun ikke 
kender. 

“Jeg har altid skrevet sange 
til vores private familiefester, 
men på et tidspunkt bad en 
kollega mig skrive en sang for 

hende. Pludselig var jeg i gang 
med at skrive for fremmede - 
og tage penge for det,” fortæl-
ler 48-årige Jeanett Michéle 
Peschardt, der naturligvis altid 
medbringer en sang, når hun 
skal til fest.

“Det er jeg jo nødt til,” siger 
hun og tilføjer med et smil:

“Faktisk kan jeg godt blive 
lidt småfornærmet, hvis der 
så er nogen, der har en bedre 
sang med end min...”.

Jeanett Michéle Peschardt 
går højsæsonen i møde. 

50 sange
“Det er nu, bestillingerne tikker 
ind. Jeg har travlt frem til maj, 

og skal måske skrive 50 sange.”
Folk bestemmer selv 

melodien.
“Der er en bestemt melodi, 

der bare aldrig dør: Det’ ham-
mer hammer fedt. Den vælger 
mange,” siger Jeanett Michéle 
Peschardt, der på hjemmeba-
nen er mere kreativ i forhold 
til melodi-valg.

“Da min søn skulle konfi r-
meres, skrev jeg en sang på 
Føtex-melodien. Den fungere-
de faktisk.”

Mange bestiller en sang, 
hvis de ikke har modet eller 
evnen til at holde en tale.

“En god sang er en god tale 
på vers. Den skal udtrykke det 

samme, og indeholder ofte 
overraskelser, sjove detaljer 
- og bestemt også en stor tak. 
Ting man værdsætter, men 
som man ikke får sat ord på i 
hverdagen. Samtidig kan san-
gen løfte en fest på en måde, 
som talen ikke kan. I sangen er 
alle med.” 

Kundens stikord bestem-
mer indholdet. Sangen bliver 
kun god med gode stikord.

Gode råd
Jeanett Michéle Peschardt giver 
gode råd:

“Til konfi rmanden er det 
bedst at holde sig til nutiden. 
De fl este konfi rmander synes 
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Da min søn skulle 
kon� rmeres, skrev 

jeg en sang på 
Føtex-melodien...
Jeanett Michéle Peschardt

Det’ hammer hammer fedt
Jeanett Michéle 
Peschardt skriver 
festsange til folk, 
hun ikke kender

“En god sang er en god tale på vers,” lyder det fra Jeanett Michéle Peschardt. Sange kan bestilles via www.alletidersfest-
sange.dk       Foto: Lars Saugbjerg

Det er ikke Jeanett Michéle Peschardt, der har skrevet denne sang, men melo-
dien er vældig populær.

ikke, at det er særlig heldigt 
at høre en masse fra da de var 
små - nu hvor de føler sig lidt 
voksne. Til et bryllup er det 
vigtigt at have nogenlunde 
lige meget med om begge. Og 
glem alt om tiden før de mød-
tes. Til fødselaren skal man fi n-

de på noget, som vedkommen-
de ikke forventer bliver nævnt. 
Det er også oplagt at takke.”

Jeanett Michéle Peschardt 
glæder sig til højsæsonen. 

“Jeg skriver sange, fordi 
jeg synes det er fedt. Hammer 
hammer fedt.”     

Fly fra Kastrup til Venedig
Transfer fra lufthavn til skib kan tilkøbes.
Afgang Venedig kl. 16.30 

  Ankomst Bari fra 10.00-15.00 
  Ankomst Katakolon fra 08.00.13.00 
  Ankomst Izmir fra 09.00-15.00 
  Ankomst Istanbul fra 07.30-16.30 
  Afslapning og hygge på skibet 
 Ankomst Dubrovnik fra 11.30-16.30 
  Ankomst Venedig kl. 08.30 Transfer fra skib 

til lufthavn kan tilkøbes Fly fra Venedig til Kastrup

afregnes ombord

Indvendig Bella  

Balkon Bella 

Indvendig Bella  

Balkon Bella -

KRYDSTOGT RUNDT I 
MIDDELHAVET
Fra Venedig til Istanbul. Afrejse hver lørdag i maj

TENERIFE
 Afrejse den 10. og 17. marts


