SANDER
MUSIC IS NOT TO HEAR, IT IS TO FEEL

En ny måde at lytte til musik
"Hvis du bruger musikken som transformation, opstår der en magisk energi i hjertet og
du vil opleve en rejse ind i dig selv, du aldrig havde troet muligt"
- Sander
Sander Stenderup er en dansk sanger og sangskriver, der siden teenageårene har
sunget og skabt inderlige melodier fra hjertet. Lyrisk sjælefyldt, hengivende og
talentfuldt, Sanders musik trænger ind og inspirerer.
Sander har netop udgivet sit første album ”Light”. Albummet udforsker den fine rejse
gennem kærlighed, medfølelse og personlige vækst.
Hans musik er en afspejling af hans åndelige rejse, inspireret af dybe oplevelser,
spirituelle indsigter og lærdomme fra hele verden. Med en dygtig kombination af
vokal, guitar og meditation løfter han den åndelige kraft, med sjælefulde kærlige
sange som 'Stillness in the heart' beroligere han vores travle sind, og med med bløde
toner i sangen ´Alignment' - tilbyder Sander en unik rejse og dybde som sjældent er at
opleve.

UNIKKE ØJEBLIKKE

2015

Begynder at turnere rundt i folks
dagligstuer og tale om hjertet som en
levevej - og en ny måde at være i
verden på. Sander har spillet over 200
kærlighedskoncerter i Danmark og
U.S.A.

Udgiver bogen "Lære at elske" som en
opsummering af alle de læringer om at
følge hjertet. Bogen var en samling af
50 blogindlæg, som tilsammen blev
læst af over 200.000 danskere.

2019

2017

Udgiver sit første album "Light"
som høster stor anderkendelse og
netop bliver betragtet som musik
der giver åbenbaringer og kan
bistå en healende proces i det
indre.

Lyt til Sander´s musik her:

OPLEVELSER
"Kære Sander
Dine sange vækker noget velkendt,
dybt inde i mit hjerte som jeg er
kommet til at lukke af for. Og det
sidste stykke tid har jeg hørt dine
sange dagligt og brugt dem i min
proces om at åbne op for mit hjertes
lys igen. Dine sange rører en streng i
min sjæl, tak for dig og dine meget
smukke inderlige sange".
- Gitte Jensen
"Kære Sander
Fantastisk oplevelse, tusind tak!
Har hørt din smukke melodier og
sange flere gange og der sker noget
nyt hver gang. Forløsning først i mit
hjertechakra, hvor det virkelig
boblede. Anden gang var solarplexus,
hjertechakra og hals chakra i
forløsning sammen. Jeg elsker alle
tonerne i din musik og det giver mig
en indre ro og stor nydelse. Din musik
og sange gør bare noget helt
fantastisk godt for mig, af hjertet tak".
– Ullamari Christensen

"Hej Sander
1000 tak for de florlette toner og din
dejlige stemme!
Jeg blev lige meget lysere i hovedet!
Det skal spilles, når jeg trækker vejret
sammen med mine stressklienter".
- Mona Dahl Martinussen

"Kære Sander
Af hjertet tak Sander. Jeg mærkede
tydeligt mit hjerte åbne .. og må sige
at jeg blev dybt bevæget, dine sange
kan virkelig noget specielt, det var
dybt rørende .. så tak. Tak for dig".
- Hanne Nørgaard
"Du viser vejen til ubetinget kærlighed
for alle der oplever dette. Både dine
meditationer, musik og visdomsord
trænger dybt dybt ind og forløser alt
det gamle jeg ikke vil have med mig
videre. Tak for den du er".
- Marianne Groth

"Sanders musik er en rejse gennem
kærlighedens sprog, som synliggøres i
denne tid. Det rammer ind i mit
dybeste rum i mit hjerte og skaber
genklang og samhørighed, oneness,
kærlighed og taknemmelighed til
livet og universel kærlighed".
- Hanne Overgaard

