
Nyt causeri og billedshow 2013

Ole Bram & Far Til Fire
Igennem de seneste år har senior- og ældreklubber, kunstforeninger, OK-klubberne, FOF 
og biblioteker, haft bud efter Ole Bram til at underholde med sit causeri og billedshow, om 
dengang hvor man filmede de gamle Far Til Fire og Morten Korch film.

Fotografen og filmfotografen Ole Bram er een af de få der er tilbage fra dengang hvor 
ASA Filmstudierne i Kgs. Lyngby (Danmarks Hollywood) lavede dansk films allerstørste 
filmsuccesser, de “rigtige” Far Til Fire film.

Ole Bram Knudsen (www.danskefilm.dk) var stillfotograf, fotografassistent og filmfotograf
på ASA Film fra 1953 til 1957 og var med til at filme 14 danske spillefilm og derfor dagligt, 
igennem fire et halvt år, var helt tæt på skuespillerne. 

Senest optrådte Ole Bram med stor succes med sit nye causeri og billedshow i OK-
Klubbernes hovedsæde Allégade 2 på Frederiksberg. 
Med smittende humør beretter Ole Bram om sit kreative liv og han er lige nu blevet forenet 
med hundreder af sine gamle private Far Til Fire billeder der sensationelt er dukket op 
efter 60 års glemsel. Billeder og beretninger der den dag idag engagerer publikum og altid 
får smilet frem. 

Udtalelse fra lederen af OK-Klubberne, Frederiksberg:
Ole Bram var her i OK-klubben på Frederiksberg og fortalte løst og fast om 
”Far Til Fire”. Det var en herlig, sjov og nostalgisk oplevelse, krydret med 
masser af anekdoter og vi kan varmt anbefale det.
Ole Bram er en god fortæller og alle medlemmerne fik en dejlig formiddag.     
Mvh. Ulla Rathje

Alle ung som gammel kender Lille Per og de elskede figurer i Far Til Fire med Ib 
Schønberg, Karl Stegger, Peter Malberg, Birgitte Bruun (Price), Rudi Hansen, Otto Møller
Jensen m.fl.

Multikunstneren Ole Bram, der også er uddannet reklamefotograf og portrætfotograf, og 
endvidere er aktiv jazzguitarist og billedkunstner, elsker at fortælle om dengang hvor 
utrolige 5 millioner så den første Far Til Fire film på kun eet år. Og han giver morsomme 
parodier på Peter Malberg og Ib Shønberg m.fl. og beskriver de sjove “sammenstød” han
som fotograf havde med mange af de kære gamle skuespillere.

Kontakt Ole Bram: ole@bram.dk Tlf. 49131200 Mobil: 20931200 www.bram.dk/olebram
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