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”På glatis i tonernes verden”  
Musikalsk foredrag med Lotte Rømer   
 
Med udgangspunkt i musik og sang fortæller entertainer, sanger, komponist, 
forfatter og foredragsholder Lotte Rømer om livet i tonernes verden – og om de 
konsekvenser, som et arveligt høretab har haft for hendes musikalske udfoldelse. 
 
Lotte Rømer havde i 25 år en karriere som sanger, musiker og komponist. Bands 
som Hos Anna, C.V. Jørgensen og sit eget Lotte Rømer Band samt adskillige 
teaterforestillinger, shows og kabaretter var gennem årene de skiftende scener for 
Lotte som sangskriver. 
 
- Der var to muligheder, dengang jeg måtte se i øjnene, at jeg var ved at miste 
hørelsen, fortæller Lotte. Den ene var at isolere mig og gå i sort. Den anden var at 
få det bedste ud af livet alligevel. Jeg valgte det sidste.  
 
Siden 1998 har Lotte Rømer gjort sit handicap til sin levevej og lagt mange kræfter 
i at udbrede kendskabet til høreproblemer. Hun har holdt talrige foredrag om lyd 
og hørelse og skrevet to bøger om emnet. Undervejs var det nærliggende at 
vende musikken ryggen, men tonerne ville det anderledes. 
 
- Man kan høre med andet end ørerne, fortæller hun. Musik er et universelt sprog, 
som taler til hjertet i stedet for hjernen. Musik handler dybest set om lydbølger og 
frekvenser, og derfor kan lyd mærkes fysisk, både i kroppen og i stemmen. Det er 
vi bare ikke vant til at ʼlytteʼ efter. Så selvom jeg langfra altid hører musikkens 
detaljer, er tonerne der alligevel, indeni og udenpå, forklarer Lotte. 
 
Lotte Rømer - livsklog, varm og med en smittende livsenergi. Hun har ordet i sin 
magt, og med udgangspunkt i en håndfuld sange sætter hun i sit foredrag ”På 
glatis i tonernes verden” fokus på musik, lyd og høreproblemer.  
 
 
For yderligere oplysninger: www.lotte-romer.dk 
 
Kontakt:  
tlf. 27 11 17 19 eller mail lotte.roemer@gmail.com 
 

        


