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Fredag den 13. august 2021 kl. 20 - 22 

Monsters Of Rock 
  
Monsters Of Rock har været "husband" for Rock Live, som har arrangeret koncerter i Baghuset, i mange år. 
Bandet er godt sammenspillet og leverer altid en god, sikker og medrivende optræden. Musikken er 
Rock/heavyrock, primært fra 80'erne. 
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Lørdag den 14. august 2021 kl. 11 – 14 

Doghouse Cats 
 

Har du lyst til at høre ”jump and jive” med det danske orkester Doghouse Cats, så er det nu! 
Doghouse Cats spiller munter og dansevenlig musik fra 40’erne og 50’erne med numre som ”Tuxedo 
Junktion”, "Shake, Rattle and Roll", "Just a gigolo", "In the Mood" og andre kendte jazznumre.  
Doghouse Cats består af seks velspillende og erfarne musikere, der har spillet i mange jazzklubber og på 
mange festivaller. ”Jump and jive” er en genre, der tidsmæssigt ligger i perioden mellem swingmusikken og 
den egentlige Rock and Roll. En af de kendte udøvere var sangeren, pianisten og orkesterlederen Fats 
Domino. Glæd dig til en jump and jive-koncert med saft og kraft. 
Besætning: Thomas Christensen: Guitar/Sang; Kenneth Bay: Keys/Kor; Claus Andreasen: Trommer/ Kor;  
Peter Høgfeldt: Bas/Kor; Erik Pyndt: Tenor Sax og  Asbjørn Storm Kamban: Trompet 
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Søndag den 15. august kl. 15 – 17 

Brasiliando 
 

Brasiliando er en hyldest til musikken fra Brasilien. De fem musikere har en fælles begejstring for den 

charmerende blanding af livsglæde og vemod, som udspiller sig i de elegante melodier og tekster i sangene 

fra Sydamerikas største land. 

Med et repertoire af sange kendt fra bl.a. João Gilberto, Tom Jobim, Elis Regina, Gilberto Gil og Adorin 

Barbossa spiller Brasiliando først og fremmest Bossa nova, men tager også afstikkere til andre genrer som 

Samba og Afoxé, hvor den afro-brasilianske kultur spiller en mere fremtrædende rolle. 

Brasiliando består af trompet (Jan), akustisk guitar (Julian), piano (Christian), trommer og percussion 

(Carsten) samt de to sangere, Julian og Sabrina, hvoraf sidstnævnte bidrager med masser af autenticitet og 

saudade fra sin opvækst i Bahia. 

Brasiliando kan oversættes til ’det, som brasilianere gør’ - og en ting som brasilianere helt sikkert har gjort, 

er at skabe en helt særlig musikkultur med smukke melodier og en smittende rytmik. 

 

 

 


