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Keld spillede elorgel som ganske lille og optrådte første gang ved en talent konkurrence 
i maj 1980. Hans store lidenskab var hammond orgler som han sammen med sin far 
efterhånden havde en stor samling af. 
 
Udover at gå med aviser spillede Keld med mange forskellige bands, både rock og jazz 
hvor hammond orglet jo passede fint ind i, men hans hjerte bankede for den danske 
musik. 
 
Nogle år senere mødte Keld Kim og de swingede så godt sammen, at de i 1990 
udvidede deres duo "Broadway" med to mand.  
 
På samme tidspunkt gik Kim og Keld i gang med at producere "Kim & Hallo"`s første 
CD. 
 
Selvom Keld spillede næsten hver weekend, fik han sin studentereksamen. Han var 
ikke altid lige populær hos lærerne, da han nogle gange blundede i timerne (især 
mandagstimerne) men i kantinen var han meget afholdt af fattige studerende, der skulle 
låne penge til en kop kaffe og en ostemad. 
 
Der var nu kommet en stor efterspørgsel på "Kim & Hallo" og Keld arbejdede samtidig 
som musikskolelærer på Musikskolen. Et liv i musik, men som Keld siger: "Det går nok." 
Og det har det så sandelig gjort. Masser af jobs, koncerter og Tv-optræden er det blevet 
til og det ser ikke ud til, at "livet i musik" ender foreløbig. 
 
Når Keld har fri går han og roder i haven og tænker over tilværelsen. En god film går 
han ikke af vejen for og ferien bliver som regel holdt i Danmark. 
 
Skøre spørgsmål 
 
Instrument: Keyboard, harmonika 
Bi instrument: trommer 
Hvor mange børn skal du ha: 2 
Hvor mange kærester har du haft: 4 
Uddannelse: Student 
Hvilken bil har du: Audi 
Hvilke 3 ting ville du ta' med på en øde ø: Hovedpude, PC, harmonika 
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Favorit sport: Fodbold 
Hvem ordner din have: Jeg selv 
Huslige pligter: Alt 
Ynglings nummer: 1 
Livret: Smørrebrød 
Hvilken person vil du helst møde: Britney Spears 
Hvilken person vil du helst ikke møde: Kirsten Hyttemeyer 
Hvad vil du helst se på TV: Film 
Hvad laver du om 10 år: Spiller i Kim & Hallo 
Hvad kan du bedst lide ved din kone/kæreste: øhh.... 
Hvad kan du ikke lide ved din kone/kæreste: øhh... 
Hvad gør du for at holde dig i form: Slår græs 
Har du nogle dyr hjemme: nej 
Hvad er din favorit hjemmeside: www. kim-og-hallo.dk 
Hvor stor er din telefonregning: ca. 18.000,- 
Hvem er din yndlings roadie: P. Jensen 
Hvad er din værste oplevelse med Kim & Hallo: At køre galt i glat vejr 
Hvor er dit yndlings spillested: Pigernes Kro, Onsild 
Hvad er dit drømmeferiemål: USA 
Hvilket land er bedst at leve i: Legoland 


