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Fredag den 16. juli 2021 kl. 20-22 

Less Is More 
  
Less is More er et lokalt band, som har spillet sammen i over 15 år. Bandet drives af at levere en 
nærværende og musikalsk oplevelse. Bandets repertoire af cover numre rammer bredt, og genren er pop, 
blues, soul, rock, country og disco. 
I januar udgav sangerinden Brit Wilhelmsen sammen med resten af bandet sangen “Waiting for you”, som 
hun har skrevet sammen med trommeslageren Mikael Jensen. 
Ud over Brit og Mikael består Less is More af Frank Gajda Jørgensen på guitar og Peter Oturai på bas. 
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Lørdag den 17. juli 2021 kl. 11 – 14 

Kira Martini Quartet 
 

Kira Martini er en kendt jazzsangerinde i Danmark, idet hun sammen med dygtige musikere har spillet i 

mange jazzklubber, i Paradise Jazz i København og på festivaler som Copenhagen Jazzfestival, Roskilde Jazz 

Days samt Silkeborg og Sorø Jazzfestivaler. 

Kira Martini præsenterer ”traditionel” jazz på en personlig og spændende måde, så numrene får helt nyt liv. 

Genremæssigt står Kira Martini et sted imellem jazz, brasiliansk musik, soul og blues. 

På hendes repertoire er der således både jazz- og bluesperler, brasilianske samba-, bossanova- og 

choronumre krydret med hendes egne kompositioner. 

Holdet bag Kira er velkendte musikere som trompetisten Peter Marott, og den swingende, rytmegruppe 

består af Mads Søndergaard på piano, svenske Joel Illerhag på bas og Morten Ærø bag trommerne 
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Søndag den 18. juli kl. 15 – 17 

Baggårdens Bolcher 
 

Baggårdens Bolcher serverer musik og tekster på en seriøs, men uhøjtidelig og gerne munter facon. Vi er 

også opvokset med at lytte til radioen om søndagen, hvor Giro 413 – og mor - fyldte stuen og samlede 

familien og spiller akustisk musik. 

Baggårdens Bolcher er tre garvede spillemænd fra Tølløse og Holbæk, der har spillet sammen i mange år.  

Hans Chr. Dahl (harmonika) - Sven Foghmar (guitar) - Ole Ramskov Jensen (sav) 

De spiller folkelig musik – mest fra den danske sangskat. Repertoiret spænder vidt – danske viser og sange 

fra Aakjær til Kim Larsen. De tilbyder tillige ”Den levende Jukebox”. Her bliver I præsenteret for et 

repertoire på over 200 sange. Der er således: ”Frit valg på alle hylder?”. Heri indgår selvfølgelig optræden af 

vores ”savfører” (melodier spillet på musiksav). 

 

 


