
 
 
 
Pressemeddelelse 
 
”Kreativitet”  
Musikalsk foredrag med Lotte Rømer  
 
Hvordan opstår musik?  
Hvor kommer ideerne fra?  
Er det muligt at være kreativ på kommando? 
 
Mange mennesker forbinder kreativitet med kunstnere eller kunstnerisk 
udfoldelse. Men hvad vil det egentlig sige at være kreativ? Kan rengøringskonen, 
direktøren eller pensionisten også være kreativ, selvom han eller hun hverken 
skaber musik eller maler billeder? 
 
Med udgangspunkt i musik og sang fortæller entertainer, sanger, komponist, 
forfatter og foredragsholder Lotte Rømer om kreativitet - ikke kun den musiske, 
men om at være kreativ i sin tilgang til livet og til dagligdagen - og om muligheden 
for at skabe sig det liv, man ønsker sig.   
 
- Som komponist og musiker har det at være kreativ selvfølgelig været en stor del 
af mit liv. Da jeg måtte se i øjnene, at jeg havde arvet min fars store høretab, fik 
kreativitet dog en lidt anden betydning, fortæller Lotte.  
- Livet er foranderligt - og det, vi den ene dag tager for givet, kan på et splitsekund 
ændre sig. Det kan være alt fra jobsituationen, sygdom eller andre mere 
voldsomme hændelser. Men det kan også være svigt, at møde kærligheden eller 
bare oplevelser, der ændrer på opfattelsen af os selv og livet. Kreativitet handler 
også om at turde se os selv fra en ny vinkel – eller simpelthen at gøre noget 
andet, end vi plejer! 
 
Lotte Rømer - livsklog, varm og med en smittende livsenergi. Præget af gå-på-
mod og de livtag, hun selv har taget, er hendes foredrag altid vedkommende og 
nærværende.  
 
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. Siden1998 har hun lagt mange kræfter i at udbrede 
kendskabet til høreproblemer, har holdt talrige foredrag om lyd og hørelse og 
skrevet to bøger om emnet.  
 
 
For yderligere oplysninger: 
www.lotte-romer.dk 
 
Kontakt:  
tlf: 27 11 17 19 eller mail: lotte.roemer@gmail.com   
 

        


