Den Gamle Sangskat

Alle tiders danske klassikere.
Den musikalske pigetrio bestående af Sara Grabow, Martine Madsen og Eva Skipper,
genopfrisker kendte og elskede klassikere fra 30’erne til 60’erne.
Liva Weel, Otto Brandenburg, Grethe & Jørgen Ingemann, Gitte Hænning m. fl. bliver
på behørig vis mindet når Sara Grabow synger de skønne gamle sange flankeret af
guitar, kontrabas og kor.
Lyt med når pigerne spiller op med hjerteskærende, morsom og livlig tekst og musik –
ganske enkelt nogle af danmarkshistoriens allerbedste kompositioner!
Vug med i sædet eller tag en swing-om og få sat vores samtid i perspektiv af tidligere
tiders populærmusik med intelligente, kreative og uforudsigelige sange, der hver især
har noget på hjerte.
Den Gamle Sangskat er:
Sara Grabow - vokal
Martine Madsen - guitar og vokal
Eva Skipper - bas og vokal
https://www.youtube.com/watch?v=k5Begce4MSk

Tradish

Tradish blev dannet i 2009 og udgav kort efter deres første CD ”Beyond the
Borders”. Dette var kimen og spiren til nogle efterfølgende travle år med turneer og
koncerter i ind- og udland. På deres rejser har de mødt mange nysgerrige
musiknydere og –ydere på den levende europæiske folkscene og møderne med
publikum og andre musikere har givet næring og inspiration og deres seneste cd
”Roots and Shoots” er et resultat af denne udveksling.
Tradish:
Trad- på grund af en dyb respekt for den stærke og alsidige irske musiktradition.
-ish fordi de er en del af den levende tradition som er i konstant bevægelse, søgende
efter nye retninger, åbne for nye idéer og nysgerrige efter nye inspirationer.
De har alle med mangeårig base i Aarhus bevæget sig i og på tværs af mange
forskellige genrer og traditioner. På grund af deres erfaring med at spille alt fra små
pub-sessions til store festival gigs, appellerer Tradish ikke kun til det irske ”hardcore
trad publikum”, men rammer også folk der ikke normalt lytter til folkemusik.
Tradish er:
John Pilkington: vokal, guitar, bouzouki, step
Louise Ring Vangsgaard: violin, bratsch, vokal
Brian Woetmann: bodhrán, percussion, vokal, step
http://www.tradish.dk/index_dk.htm

JETTE TORP – HALVVEJS

Med to akustiske guitarer, gode sange og en stor portion livserfaring i bagagen tager Jette
Torp og Jan Kaspersen på landevejen.
Da Jette Torp rundede de 50 år for godt et år siden, blev hun ramt af den krise mange rammes af,
når man er der et sted midt i livet: Hvad nu? Slutter det lige om lidt? Har jeg nået det jeg ville?
Hvad skal jeg stille op med mig selv?
En indre stemme hviskede dog formanende til hende: ”tag det roligt Torp, du er jo bare halvvejs!”
Jette besluttede sig for at fylde kufferten med gode sange og det man ellers har opnået, når man
er halvvejs – nemlig ’levet liv’ og dermed en masse at fortælle om.
Sammen med vennen og medspilleren de senere år, Jan Kaspersen, tager Jette Torp publikum
med på en rejse igennem et liv og en karriere, der er gået i mange retninger fra store shows,
koncertturnéer og CD udgivelser til teater og TV.
Karrieremæssigt såvel som privat er det gået op og ned, hurtigt og langsomt – som det nu er, når
man insisterer på at flytte sig.
Repertoiret denne aften spænder derfor også vidt. Som Jette Torp selv siger: ”mange af sangene
er valgt, fordi de støtter op om de historier jeg gerne vil fortælle, mens andre sange er med fordi
jeg simpelthen ikke kan undvære dem!”
Jette Torp: sang & guitar
Jan Kaspersen: guitar, sang, sax og fløjte
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=272584

Sgt. Pepper

Sgt. Pepper – Værtens bedste Beatles band.
Først tror du, det er løgn – så tror du, det er The Beatles.
Sgt. Pepper kommer med de gamle instrumenter og den rigtige 60´er lyd, og giver jer
en ordentlig omgang med de gode gamle kendte Beatles sange.
I Wanna Hold Your Hand – She Loves You – Please Please Me – Can´t Buy Me Love
er nogle af de tidlige numre, som vi alle kender, men også sange som Come Together –
Here Comes The Sun – Hey Jude og Let It Be fra Beatles hippie-tid sidst i
60´erne, vil man kunne høre på en eftermiddag i festlig selskab med Sgt. Pepper.
Ønsker I også at høre lidt andet end Beatles, kan >Sgt. Pepper også levere nogle af de
største hits fra 50´erne og 60´erne.

https://www.bookinghuset.dk/booking/sgt._pepper

Bomles Venner

Bomles Venner er et fokuseret og velspillende konceptband med repertoiret fast
forankret i de mange hits, som Bamses Venner gennem tiden begavede den danske
sangskat med. Orkestret gør en dyd af at komme så tæt på originalerne som muligt,
og man skal være mere end almindelig kender for at kunne skelne mellem Bamses og
Bomles Venner!
Bomles Venner er dedikeret til det kendte Bamse-repertoire, og forsangeren både
ligner, og ikke mindst lyder som Flemming Bamse Jørgensen, hvilket bidrager til en
virkelig autentisk gengivelse af de kendte sange. Endvidere gør bandet en dyd ud af
detaljerne, både hvad angår lyd og fremførelse i de gennemarbejdede arrangementer.
Så alt i alt er der med Bomles Venner garanteret fællessang og stemning helt i top!
https://www.youtube.com/watch?v=xLvjN3YhkaM

