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Fredag den 6. august 2021 kl. 20 - 22

Sticky Fingers – Rolling Stones tribute
I mere end 50 år har Rolling Stones været ”the greatest rock’n’roll band in the world”, og der er stadig
udsolgt til alle koncerter med verdens største rockband. Er du enig men kan mestrene ikke selv til lige dit
arrangement, så fortvivl ikke. Du kan stadig komme helt tæt på musikken af Rolling Stones med måske
Danmarks bedste Rolling Stones Tribute orkester: Sticky Fingers
Bandet “Sticky Fingers” har igennem de seneste år henrykket, såvel hardcore Stones fans som folk der bare
sætter pris på god rockmusik, i hele Danmark. Gennem en meget stor kærlighed og respekt for Stones og
for Stones materiale skaber bandet en autentisk musikalsk oplevelse.
It’s only rock’n’roll, but we like it.
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Lørdag den 7. august 2021 kl. 11 – 14

Hans Ingelstam`s quintet featuring Anna Pauline
Hans Ingelstam’s quintet bestående af erfarne jazzmusikere, har denne lørdag besøg af Anna Pauline.
Repertoiret er særdeles publikumsvenligt. Deres repertoire svinger fra traditionel jazz i Armstrongs,
Fitzgeralds og Papa Bues ånd til blues og ballader, men et fælles træk i musikken er den svingende
genkendelse og muligheden for en let tilgængelig musikalsk oplevelse. Anna Pauline er en af Sveriges
populære jazzsangerinder. Hun kommer fra Helsingborg, er datter af en dansk mor og en svensk
jazzmusiker, trompetisten Jack Andersson.
Anna Pauline er løbende på turne i Sverige og øvrige Europa og har turneret selv i Afrika.
Hun er en skolet sanger og synger i såvel små som store grupper har sågar sunget med Papa Bue. Anna
Pauline tager ofte udgangspunkt i "The Great American Songbook" og danske jazzfortolkninger. Hun har et
fint sprogøre og excellerer endog i at synge sange på forskellige sprog herunder franske ørehængere og
enkelte spanske.
Musikerne er: Anna Pauline Andersson (vokal); Jack Andersson (trompet); Hans Ingelstam (trombone);
Mads Søndergaard (piano); Lars Nielsen (bas) og Andreas Fryland (trommer).
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Søndag den 8. august kl. 15 – 17

Sweepy Swing
Sweepy Swing byder på en perlerække af såvel nye som gamle kendte og swingende melodier. Repertoiret
byder på kendte og iørefaldende swing og pop melodier fra ind- og udland, samt musik fra den danske revyog filmskat, og der er naturligvis også latinamerikanske rytmer, der er lige til at danse efter.
Sweepy Swing har eksisteret i flere år og består af rutinerede og entusiastiske musikere, der har
specialiseret sig i at spille for det voksne publikum. Repertoiret er derfor noget, de garvede musikere er dus
med og som de selv elsker at optræde med.
Sweepy Swing spiller til firma- og private fester og receptioner, samt på fritidscentre og plejehjem, ligesom
bandet spiller ved festivaler og byfester. Bandet har også i flere år i oktober deltaget i en musikfest i Calella
nord for Barcelona. En spilletur til Spaniens solkyst er det også blevet til.
Sweepy Swings store repertoire - til stort set enhver lejlighed – arrangeres af bandets dirigent Bjarne Holm,
som også spiller trækbasun i bandet. Det er den charmerende sangerinde Lisbeth Sørensen, der står i front
som solist og entertainer. Sweepy Swing består desuden af Stig Deleurand (Trompet); Jens Vagn Petersen
(Altsax og klarinet), Lene Blicher Olesen (Tenorsax og klarinet); John Baage (Guitar); Steen Jacobsen (Bas) og
Bjarne Aaberg (Trommer).

