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Fredag den 9. juli 2021 kl. 20-22 

Purple Eclipze 
  
Purple Eclipze er kendt for den brede mur af lyd skabt af ren rock, inspireret af 70'ernes legendariske 

melodier med tilføjede moderne ingredienser for at danne en styrke og lyd, som du ikke hører fra mange 

andre bands. Purple Eclipze er et band med en rå, karakteristisk front mandlig vokal med høj støtte fra en 

kvindelig vokalist, du kan kun se og høre fra professionelle topmusikere. Den meget berømte King 

Diamond´s tidligere keyboardspiller fra bandet “Black Rose” beriger bandet og tilføjer et unikt præg til 

bandets brede lyd. 2 guitarister, der elsker store fede riffs og smukke harmonier, kompletterer lineupet 

sammen med den onde bass’n drum importeret lige fra djævelens undergrund. 
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Lørdag den 10. juli 2021 kl. 11 – 14 

Bjørn Ingelstam Quartet 
 

Den svenske, internationalt anerkendte Björn Ingelstam har etableret sig på den europæiske jazzscene med 

sit unikke udtryk på trompeten. Han er et kendt navn på jazzfestivaler i København, Trondheim og 

Göteborg. Han har også spillet i USA på Birdland Jazz Club i New York City og har været solist på Jazz i 

Lincoln Center, så det er en meget erfaren trompetist og sanger, som du her kan opleve.  

Australske Chris Tanner er også en erfaren jazzmusiker, idet han kom til Danmark allerede i 1995, hvor han 

blandt andet deltog i den berømte Femø Jazz festival. Han bor i København og spiller foruden i sine egne 

grupper med forskellige orkestre fx det kendte Norbert Susemihls Joyfull Gumbo. 

Rytmegruppen består af Regin Fuhlendorf på guitar og Kasper Tagel på bas. 

Regin Fuhlendorf er også en alsidig musiker både som solist og som rytmeguitarist i mange jazzgrupper. 

Som et kuriosum kan nævnes at han også har spillet i Cirkus Summarum og til Melodigrandprix 2004. 

Bassisten Kasper Tagel har turneret både i Danmark og i flere europæiske lande samt i Rusland og USA. Han 

har blandt andet spillet med jazzmusikere som Alex Riel, Jacob Fischer, Thomas Clausen og Mads Tolling. 

Desuden har han spillet med DR Bigband og Six City Stompers. 

Så med disse fire jazzmusikere er der mulighed for at opleve spændende kvalitetsjazz, der viser hvordan 

den traditionelle jazz kan udvikle sig på den gode måde. Kom selv og hør. 

 

 

BJØRN INGELSTAM                                                                                                                       CHRIS TANNER 
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Søndag den 11. juli kl. 15 – 17 

Glarmesterens Svende 
 

Håndværker- og naversange, sømandsviser samt gadens sange er på programmet, når kvartetten 

”Glarmesterens svende” spiller glad, festlig og folkelig musik, lige til at lytte til, synge med på eller at danse 

til. 

Livsglæde og godt humør er et varemærke for "Glarmesterens svende", når gruppen optræder med deres 

sange, der bindes sammen af anekdoter og gode historier eller lidt længere fortælling, hvis der er behov for 

det. 

Håndværker og naversange er et speciale for ”Glarmesterens svende”. I århundreder har unge 

håndværkersvende vandret rundt i Europa for at dygtiggøre sig og for at opleve noget. Det var frie fugle, 

der elskede et festligt lag med sange og gode historier, selv om livet på valsen kunne være hårdt og byde på 

afsavn. "Glarmesterens svende" giver gennem sange og fortælling publikum et indblik i de berejste svendes 

kultur, der selv om den har flere hundrede år på bagen er meget ”moderne” – håndværkerne var globale 

lang tid før det ord blev opfundet 

 


