Kom og deltag i en - Fortællekoncert blandet med personlige
beretninger!
Hos Socialpædagogerne Lillebælt
Tirsdag den 18. feb. 2020 kl. 17:30 til 19:00, Danmarksgade 16, 5000 Odense C.
Tilmelding, senest den 10. feb.
Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside, under
arrangementer.
Via mail: lillebaelt@sl.dk, eller på tlf. 72 48 64 00.
Tilmelding, sker efter ”først til mølle princippet”. Du
er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse
fra os. Husk at oplyse din fødselsdato.

Mathilde Falch
Musiker og foredragsholder - Personlige og nærværende oplæg i spændfeltet mellem musik,
formidling og foredrag.
Glæd jer til et nærværende, musikalsk og akustisk foredrag i selskab med sangerinden
Mathilde Falch. I sine populære "fortællekoncerter", som er et mix mellem sine egne sange og
sin personlige historie med psykiatri og misbrug, fortæller Mathilde Falch gribende om at
komme over på den anden side. For det er i musikken og i formidlingen, at Mathilde har
helbredt sig selv og delt sine inderste tanker og følelser til stor inspiration for sine lyttere.
Da hun er 16 år udvikler Mathilde Falch en alvorlig spiseforstyrrelse, og begynder at misbruge
alkohol og stoffer og cutte sig selv. I dag er hun kommet ud på den anden side og har lært at
håndtere sin svære fortid. Sammen med Landsforeningen SIND har Mathilde Falch et tæt
samarbejde, og Mathilde bliver i 2015 udnævnt som ambassadør. Det har stor betydning for
Mathilde Falch at sætte fokus på psykisk sårbarhed og at være med til at nedbryde tabuerne
deromkring, og man møder hende også som solist/foredragsholder ved arrangementer, der
netop har fokus på denne side af livet.
Mathilde Falch er sangerinde og sangskriver med tre albums og en EP bag sig. Mathilde er
datter af den kendte musiker Michael Falch og er opvokset i et bardomshjem, hvor der altid
var gang i musikken og sangskrivningen. Mathilde lærte at spille klaver og tværfløjte og
begyndte meget tidligt at skrive egne sange, men hun får først modet til selv at synge dem, da
hun tager på efterskole.
I 2009 pladedebuterede Mathilde Falch med singlen “Måske om 5 år”, men inden da har man
allerede kunnet opleve hende live både som soloartist og med eget band på de mindre
klubscener i Danmark. Senere på året stiftede Mathilde Falch sit eget pladeselskab, Just For
The Record. Navnet bliver valgt efter en afstemning på Facebook, hvor fans kommer med
forslag til navnet, og Just For The Record (foreslået af komikeren Lars Hjortshøj) vandt stort.
Det er typisk for Mathilde Falch at involvere sine fans i de ting, hun foretager sig.

