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FREDAG 3. JANUAR 
NIELS SKOUSEN SOLO
Lune og skarpe ord og toner fra den folkekære skribent, guitarist, komponist, 
skuespiller mm.

FREDAG 24. JANUAR 
GUSTAF LJUNGGREN BAND
Den svenske komponist, kapelmester og multiinstrumentalist Gustaf Ljunggren, 
spillede sammen med de to vibrafonister Bent Clausen og Kaare Munkholm, som 
begge også traktererede diverse andre mere eller mindre sjældne instrumenter.

FREDAG 31. JANUAR 
TOBIAS TRIER SOLO
En erfaren herre gav os en intens, følsom og morsom musikalsk oplevelse.
Tobias Trier er søn af musikeren Troels Trier og forfatteren Dea Trier Mørch. 

FREDAG 7. FEBRUAR 
KENNETH BAGER PRÆSENTERER
I over tyve år har Kenneth Bager med al sin originalitet defineret dansk klubkultur 
og præget den skandinaviske musik indenfor sin helt specielle genre. Vi var glade for 
igen at møde den spillevende dj-legende i Fredagslounge, hvor han sammen med 
“nye” musikalske venner mixede et program af live musik, sang og dj-optræden.

FREDAG 14. MARTS
LINE GØTTSCHE - IMPRESSIONISTISK KLAVERPOP
Som opvarmning for Line Gøttsche hørte og oplevede vi Naderi. Hovedelementerne 
i hans musik var minimalisme og melankoli. Line Gøttsche præsenterede os for sit 
soloprojekt. Under sit arbejde med digital musik oplevede Line en tiltagende higen 
efter et mere organisk og stofligt udtryk. Hendes band var sammensat af to klassiske 
musikere, violinist Niels Levinsen og cellist Adam McKenzie.

FREDAG 21. MARTS 
BRASILIANSKE TONER MED BADI ASSAD – SOLO MED GUITAR, 
PERCUSSION OG SANG
Badi Assad er født i 1966 i Brasilien og vokset op i Rio de Janeiro. Badi Assad har 
produceret mere end 10 albums og anses for at være en af sin generations mest 
innovative, talentfulde og passionerede musikere. Hun skabte et musikalsk univers  
af pop, jazz og bragte etniske lyde fra hele verden ind i den brasilianske musik. 

FREDAG 4. APRIL 
JENS LYSDAL TRIO - GUITARSPIL I SÆRKLASSE MED FOKUS PÅ DET 
ENKLE OG NÆRE
Jens Lysdal har gennem de sidste 10 år placeret sig som en af landets mest 
personlige sangere, guitarister og komponister.
Vi var glade for genhøret med Jens Lysdal, som med fokus på det enkle og nære, 
havde sin helt egen stil med guitarspil i særklasse. 

FREDAG 11. APRIL 
MADS TOLLING TRIO - JAZZET STRENGELEG MED STJERNEFRØ FRA 
DEN AMERIKANSKE OG DANSKE MUSIKSCENE.
Jazz-violinist Mads Tolling er født i 1980. Som 20 årig flyttede han til USA for at 
studere musik og er uddannet på Berklee College of Music i Boston. I aftenens lounge 
på Louisiana havde Mads inviteret jazzlys fra den danske musikscene: Jacob Fischer 
på guitar og Kasper Tagel på bas.



FREDAG 2. MAJ 
KENNETH BAGER PRESENTS MUSIC FOR DREAMS FEAT. SCARLET 
PLEASURE
Deres hit WINDY var P3’s uundgåelige i februar – vi fik chancen for at møde Scarlet 
Pleasure LIVE i Fredagslounge. Scarlet Pleasure leverer stemningsfuld soul/funk/
R&B-lyd med stærke melodier og helt forrest i lydbilledet står frontfigur Emil Golls 
dragende vokal og nordisk kølige udstråling. 

FREDAG 6. JUNI
KENNETH BAGER PRESENTS DJ MOONBOOTS OG KILL J.
Kenneth Bager PRESENTS er et koncept skabt til Fredagslounge på Louisiana, hvor 
dj-legenden præsenterer nye upcoming bands og musikere i et program af live musik, 
sang og dj-optræden.
KILL J havde med kølig elegance modtaget positiv omtale siden de lagde nummeret 
’PHOENIX’ på Soundcloud. Den danske duo skabte en afart skandinavisk r’n’b ved at 
blande blide og sitrende vokaler med hip-hop beats, håndklap og dyster tristesse.

FREDAG 15. AUGUST 
NORDISK FOLKEMUSIK MED FROMSEIER★HOCKINGS  
OG JANSBERG & ZEEBERG
Denne fredagslounge stod i folkemusikkens og folkedansmusikkens tegn. Aftenens 
første navn var duoen Fromseier★Hockings, som spillede kontemporær folkemusik. 
I anden del af fredagslounge lyttede og dansede vi til den nordiske folkedansemusik, 
som blev leveret af duoen JANSBERG & ZEEBERG.

FREDAG 29. AUGUST 
MARIE FRANK I STEMNINGSMÆTTET AKUSTISK SET-UP I DUO  
MED MULTIINSTRUMENTALISTEN ANDERS PEDERSEN.
Marie Frank i stemningsmættet akustisk set-up i duo med multiinstrumentalisten 
Anders Pedersen.
Aftenen bød på det bedste af de gode øjeblikke fra Marie Franks fornemme 
bagkatalog.

12. SEPTEMBER 
EN AFTEN MED DEN ANMELDERROSTE JAZZVOKALIST  
OG SANGSKRIVER METTE JUUL.
Mette Juul vandt i 2007 ’International Jazz Artist Competition’ for vokalister og 
hun har siden turneret i Europa og USA. I 2010 udgav hun debutpladen ’Coming 
In From the Dark’ med Alex Riel Trio og Palle Mikkelborg. Denne aften blev Mette 
akkompagneret af Heine Hansen på Würlitzer, Thomas Fonnesbæk på bas og Janus 
Templeton på trommer.

FREDAG 10. OKTOBER
BJARKE FALGREN & HOT N SPICY 
Storspillende og charmerende skandinavisk jazztrio. Bjarke Falgren (violin) fra 
Danmark og Svein Erik Martinsen (vokal/guitar) og Lars Tormod Jenset (bas) fra 
Norge er alle tre fabelagtige instrumentalister. Til sammen skaber de et musikalsk 
spændingsfelt, der er intet mindre end overvældende frodigt. 

FREDAG 31. OKTOBER
MUSIC FOR DREAMS KENNETH BAGER PRÆSENTERER EMIL GERM 
OG DJ MIKA SNICKAR. 
Den danske DJ-veteran Kenneth Bager havde denne aften inviteret den 25 årige 
lyddesigner, producer og musiker Emil Germ, en af Sveriges største DJ’s Mika 
Snickars samt den brasilianske DJ MAM.



FREDAG 28. NOVEMBER
STRINGS AT HAND 
Vi lod strygertrioen sprænge rammerne for, hvad tre strygere kan. Strings At Hand 
består af violinisten Bjarke Falgren, svenske Anders Löfberg på cello samt det 
unge danske musiktalent Thyge Søndertoft, der spiller 5-strenget violin. Strings At 
Hand turnerede med den svenske mundharpevirtous Filip Jers, som af europæiske 
musikanmeldere er blevet kaldt ’The Swedish Harmonica Sensation’.

FREDAG 5. DECEMBER
NIELS SKOUSEN SOLO - POETISK ROCK MED PERSONLIGE SANGE
Legenden Niels Skousen udgav solo-albummet ’Smil Eller Dø’ 17. november i år. 
Hans smukke sprog, rørende historier og bidske kommentarer gør ham uundværlig 
på den danske musikscene og hans publikum rækker måske derfor ud over flere 
generationer. 

FREDAG 19. DECEMBER
KENNETH BAGER PRÆSENTERER
Music for DREAMS Kenneth Bager præsenterer Sille Nilsson og Daniel Rosenfeldt. 
Den danske DJ-veteran Kenneth Bager havde denne aften inviteret denne den 25 
årige guitarist Daniel Rosenfeldt og den 23-årige guitarist og sanger Sille Nilsson. Og 
så bragte Bagers egne bløde lounge rytmer os i behagelig julestemning uden stress.


