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”Med denne CD vil jeg gerne takke Nordsjælland for al den inspiration, jeg har fået af 

at bo midt i denne mangfoldighed af natur, kultur og historie” skriver komponisten og 
guitaristen Finn Olafsson i forordet til sit nye CD-album ”Music From North Sealand”.  

 
”Jeg har altid haft lyst til at lave en plade, der sætter fokus på de helt særlige, unikke 
steder og stemninger, der findes i Nordsjælland, og som er til stor inspiration for mig. 

Nu er det lykkedes!” 
 

Albummet udkommer i et samarbejde mellem VisitNordsjælland, der i det daglige 
arbejder for at markedsføre Kongernes Nordsjælland, og Finn Olafsson, der selv i 
mange år har boet i Nordsjælland. 

 
Turistoplevelser og musik i smuk harmoni 

 
Dorte Kiilerich, der er direktør for VisitNordsjælland, hørte Finn Olafsson spille til en 
konference. Og da han bagefter fortalte hende om sin idé med at lave en plade om 

Nordsjælland, blev hun så glad, at de to nærmest på stående fod indgik et 
samarbejde om at gøre pladen til en realitet. 

 
”Vi har i VisitNordsjælland længe haft et ønske om at kunne give vores gæster et 
konkret, særligt og blivende musikminde, de kan tage med sig, når de har været i 

Nordsjælland på ferie. Finn Olafsson er en fantastisk komponist og musiker, så da han 
involverede mig i sine planer, faldt brikkerne fuldkommen på plads for mig. Resultatet 

er blevet en flot og stemningsfuld plade, som man bliver i dejligt humør af,” siger 
Dorte Kiilerich, og tilføjer: 
 

”De gæster, der besøger Nordsjælland, er ofte meget kulturelt opsøgende. Kongernes 
Nordsjælland er deres kortvarige fristed med plads til livskvalitet og livsglæde, så det 

giver fantastisk god mening med musiksamarbejdet.” 
 



Det unikke samarbejde mellem VisitNordsjælland og Finn Olafsson er det første af sin 
art i Danmark. 

 
I CD’ens 20 sider store booklet beskriver Finn Olafsson, i personlige vendinger og 
anekdoter, de specifikke steder i Nordsjælland, som har inspireret til musikken på 

CD’en. Teksterne er både på engelsk og på dansk. Booklet’en er desuden rigt 
illustreret med fotos fra Nordsjælland. 

 
Udover Finn Olafsson på akustisk og elektrisk guitar medvirker følgende musikere 
på ”Music From North Sealand”: 

 
Torsten Olafsson – bas, shakuhachi fløjte & tablas 

Michael Vogelius Larsen – keyboards & harmonika 
Jacob Andersen – percussion 
Søren Hammerlund – drejelire 

 
Læs mere om Finn Olafsson: www.finnolafsson.com  

 
Læs mere om Kongernes Nordsjælland: www.visitnordsjaelland.com 
 

 

http://www.finnolafsson.com/
http://www.visitnordsjaelland.com/

