
Nødhjælpsorkesteret.  

 

Nødhjælpsorkesteret opstod i 2015 i forbindelse 
med en indsamlingskoncert for jordskælvsofrene 
i Tibet og Nepal. Efterfølgende har de spillet til 
indsamlinger eks. Røde kors, Læger uden 
grænser, Center for Kræftforskning og mange 
flere.  

Nødhjælpsorkesteret består af 4 mænd Bobo 
Moreno, Peter Kibsgaard, Ole 
Kibsgaard og Al Agami som vær spiller på et 
instrument i deres lille Orkester.  

”Vi har valgt at lave dette orkester, fordi det er 
fedt at blande musik og det at gøre noget 
godt for andre” udtaler Peter Kibsgaard, som 
er en del af Nødhjælpsorkesteret. 

Orkesteret tager ud og spiller i forskellige 
flygtninge lejre i hele Danmark. De 
transporterer sig også rundt i en minibus, 
hvor der er plads til dem og deres 
instrumenter. Kibsgaard fortæller også, at de 
godt kunne tænke sig en el-bus/el-bil, for 
også at kunne gøre en forskel for miljøet, 
hvilket også er en stor hjælp, når det kommer 
til at gøre en forskel for endnu et af FN’s 
verdensmål, nemlig klimaet. 

”Jeg håber jeg er med til at vise noget om 
flygtninge og deres situation, og at vi burde 
behandle dem ordentligt. Vi burde sætte 
mere fokus på flygtninge situationen” 

Når de er ude og spille i forskellige flygtninge 
lejre, giver de alle der er tilstede muligheden 
for at være med og spille musik. Formålet med 
dette orkester er at sprede glæde og få flygtninge 
til at glemme det de kommer fra og glemme alt 
det dårlige. Især børn bliver glade når de kommer 
ud og spiller, for en dag keder de sig ikke mere.  

”Drømmescenariet er at skabe et orkester der 
kan rejse hele verden rundt og skabe glæde i flere 
lande i verden, samt at inspirere andre i at gøre 
det samme” 

Hvis du vil vide mere om nødhjælpsorkesteret, 
kan du gå ind på deres hjemme side: 
noedhjaelpsorkesteret.dk eller tjekke deres 
facebook side ud: nødhjælpsorkesteret. 


