
Allan Mortensen – Kortfattet CV 

Allan Mortensen har i sin efterhånden lange karriere været vidt omkring i un-
derholdningsbranchen. Som forsanger i det progressive rockband “Midnight 
Sun” blev han omtalt som “Danmarks bedste sanger”, men det store gennem-
brud fik han som Judas i “Jesus Christ Superstar”. 

Han har siden da spillet/sunget i et hav af musicals bl.a:       

“Hair” (Berger)  
“Godspell“ (Jesus) 
“Joseph and the amazing technicolour dreamcoat” (Joseph)                                                      
“To herrer fra Verona” (Valentin)                                                                                               
“Jorden rundt i 80 dage” (Passepartout)  
“Evita” (Magaldi)  
“Karlsson på taget” (Karlsson)  
“Folk og røvere i Kardemomme by” (Røveren Jesper)                                              
“Cabaret“ (EmCee)                                                                                                   
“Odysseus” (Odysseus) 
“The Music of Andrew Lloyd Webber – in concert” (Internationalt ensemble)                                                                                                      
”Sonny Soufflé Chok Show” 

Han har under hele karrieren skrevet masser af sange til egne og andres CD´er                   
- og til originale danske musicals som: 

“Thors brudefærd” 
“De tre musketerer”                                                                                        
“Koncerten”                                                                                                       
“Mig og Gud”

- og han har oversat musicals til dansk , bl.a:  
“Cabaret”, “Evita”, “Don Quixote”, “Full Monty”/ Det’ bare mænd 

Men han er vel mest kendt som sanger fra radio og TV. Eksempelvis med 
dansktopsangen “Musikalske venner”, Melodi Grand Prix sangen “Swingtime 
igen”, “Voldsom volvo” fra Sonny Soufflé Chok Show, radiohittet “Regnvejr” 
og støttepladen “Afrika”, eller som forsanger i soulgruppen “2 Line Funkoma-
tic Orchestra” og deres meget kritikerroste live-CD - og på TV flere gange 
som gæst i “Sommerssang i Mariehaven” , “Hit med sangen”, “Top Char-
lie”  “Ledreborg slotskoncert “Skatteøen” o.s.v.



Allan Mortensens vidtfavnende musikalitet har også medført, at han er blevet 
engageret som solist til så spændende events som: 

*Fælles-nordisk TV transmission af “Beatles Anniversary” under ledelse af 
selveste George Martin. 

*Turné i Tyskland med big band + Chaka Khan og Allan Mortensen. 

*Korværket “Eversmiling liberty” med band, 700 korsangere, Cecilie Nordby 
og Allan Mortensen. 

*Händels “Messias” med symfoniork., kor , Hanne Boel , Debbie Cameron 
og Allan Mortensen.  

 
Han har optrådt på TV i Sverige, Norge, Tyskland, Grækenland, Polen + hele 
østblokken og har vundet flere priser ved internationale musikfestivaler. 

Allan Mortensen har i de senere år haft stor succes med sine personlige “One 
Man Shows”, som består af nye og gamle sange fra karrieren .                                       
Dertil kommer samarbejdet med Jens Jefsens Jazztrio (som har en CD på trap-
perne) og selvfølgelig samarbejdet med Lene og Stephen Nørrelykke og deres 
julekoncerter “Få Varmen Indefra” som i 2016 bliver deres femte år i træk. 


