
 

 

Fredag den 25. juni 2021 kl. 20-22 

Crossroads 
  
 

Crossroads er en trio med 3 lokale gutter som alle er vokset op i Ballerup. 

Crossroads er et tribute band til Rock og Blues legenden Eric Clapton. 

På sætlisten er som altid en god blanding af kendte og mindre kendte nummer fra Eric Claptons store 

repertoire. Nummer som Cocaine, Layla, Wonderfull to Night er selvfølgelig at forvente på denne aften. 

Crossroads er tændte på at give den gas og levere en stemningsfuld koncert. 

 

 

 

  



 

 

Lørdag den 26. juni 2021 kl. 11 – 14 

Piano Battle 
 
  
Pianisterne Tom Skovgaard og Lasse "Boogie" Jensen excellerer i herligt rytmisk pianospil inden for 

genrene swing, blues, boogiewoogie og stride piano. De spiller solo hver for sig, og de mestrer også at 

skabe forrygende duo'er på ét og på to pianoer. Og på denne lørdag på Kirketorvet vil publikum opleve hele 

spektret af skønne pianonumre i både solo- og duo-udførelse! 

 Lasse "Boogie" Jensen har markeret sig som en af Europas førende boogiewoogie pianister og har siden 

han var 18 år spillet på store festivals i hele Europa. Lasse har også uddannet sig som pianist og behersker 

mange andre af genrer, og han både komponerer og synger til nogle af sine numre. Der er altid forrygende 

gang i musikken, når "Boogie-Lasse" slår sig løs! 

Tom Skovgaard har hele sit liv dyrket swing, ragtime og den traditionelle jazzpianomusik og mestrer "old-

time-piano"-genren fuldt ud, så det bare swinger. Repertoiret omfatter masser af kendte numre af bl.a. 

Fats Waller, Jelly Roll Morton og James P. Johnson, og ud over at have været barpianist, og også spillet i 

bands, har Tom spillet swingende solopiano bl.a. på adskillige jazzfestivals. 

Glæd jer til denne dag på Kirketorvet, hvor de to pianister vil spille forrygende pianomusik - både solo og 

ved at udfordre hinanden på tangenterne. 

 

 

  



 

 

Søndag den 27. juni kl. 15-17 

Halfdanskerne 
 
 

Vi får endnu engang glæde af alle tre musikanter til søndagsmatiné. Det bliver en uforglemmelig 

eftermiddag.  

Titlen på Halfdanskernes 5. album er et citat fra Tove Ditlevsens og Anne Linnets ”Barndommens gade”, 

som er en af de 10 sange, som trioen fortolker på albummet. Og Lars Grand, Rasmus Vennevold og Mads 

Westfall er overbeviste om, at der er en stor længsel efter nye fortolkninger af de gamle klassikere rundt 

omkring i landet. 

”Siden vi i 2015 fejrede 100-året for Halfdan Rasmussens fødsel har vi spillet flere hundrede koncerter i det 

ganske danske land, stort set hver gang med fulde huse og stående ovationer”, fortæller Lars. ”Og det i en 

tid, hvor folkemusikken stort set ingen bevågenhed har fra de landsdækkende medier”. Rasmus tilføjer: 

”Der er ingen tvivl om, at der stadig er et kæmpe engageret publikum, der elsker de gamle sange, og som 

gerne rejser sig fra sofaen, når der kommer dygtige visefortolkere forbi deres lokalområde”. Mads har et 

bud på, hvorfor netop Halfdanskerne evner at samle et stort publikum: ”Det handler om at kombinere 

respekt for og viden om sangskatten med fornyelse af udtrykket. 

 


