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FREDAGSLOUNGE 2013
20. december
Jul med Kenneth Bager
Jule-Lounge Speciel med Kenneth Bager, der havde besøg af Di Garbi og ensemblet 
Live Strings.

22. november
Where Did Nora Go
Astrid Nora gæstede Fredagslounge sammen med sine to faste live-musikere Morten 
Svenstrup (cello) og Henrik Marstal (marxophon og electronics). Hun  ønsker at 
undgå traditionelle instrumenter som guitar, bas og trommer og lydbilledet består, 
udover hendes karakteristiske stemme, af marxophon – et sjældent amerikansk 
folkemusik instrument fra 1900-tallet, de gennemgående celloer og det elektroniske 
univers. 

8. november
Kenneth Bager præsenterer DJ Jon Sa Trinxa
Denne Fredagslounge bød på chillede beats og ægte Ibiza stemning, for Kenneth 
Bager havde inviteret den anerkendte spanske DJ Jon Sa Trinxa fra Playa Salinas på 
Ibiza. Jon Sa Trinxa begyndte sin karriere på Ibiza i 1987 og har siden været fast DJ på 
flere af Ibizas klubber som Manumission, Privilege, Amnesia, Pacha, Made In Italy. 

25. oktober
Bjarke Falgren, Mike Marshall, Darol Anger, Anders Løfberg og Thyge Søndertoft.
To verdensnavne Mike Marshall, mandolin, og Darol Anger, violin, begge fra USA 
mødte til denne fredagslounge den nye dansk/svenske gruppe Bjarke Falgren, violin 
og bratsch, Anders Løfberg, cello, og Thyge Søndertoft, violin og bratsch  
- en sjælden og enestående musikalsk begivenhed. 

11. oktober
Bjarke Falgren & Hot N Spicy
Den storspillende og stærkt charmerende skandinaviske trio bestående af Bjarke 
Falgren (violin) fra Danmark og Svein Erik Martinsen (vokal/guitar) og Lars Tormod 
Jensen (bas) fra Norge er alle tre fabelagtige instrumentalister og skaber tilsammen 
et musikalsk spændingsfelt, der er intet mindre end overvældende frodigt. 

30. august 
Monkey Cup Dress
Sidse Holte og Line Felding, der til sammen udgør Monkey Cup Dress er ikke 
for ingenting medlemmer af det kvalitetsbevidste bandkollektiv Copenhagen 
Collaboration, hvor navne som CODY, HellraiserTen, Sleep Party People, Alcoholic 
Faith Mission og Sleep Party People hjælper hinanden på kryds og tværs. Monkey 
Cup Dress byder på lys, tostemmig sang og akustiske, håndspillede arrangementer på 
cello og ukulele. 

21. juni 
DJ Christian d'Or
Aftenen blev en musikalsk hyldest til Yoko Onos produktion og betydning i musik- og 
kunstverden gennem fem årtier. Vi kom hele vejen rundt om en kompleks dame, men 
fik også afstikkere til de yngre musikere, som fører Onos kompromisløse tradition 
videre. 

14. juni  
Rallo Hi-Fi (dj) og Rastamands Gade (live) 
Rallo Hi-fi spillede først ud med klassiske og sjældne LP'er fra reggaens bagkatalog. 
Rallo Hi-fi er en trio af pladvendere i topklasse - Hammer T, Ranking Bohse og Martin 
Melody - med base i Helsingør. 
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Rastamands Gade, et dansk reggaeband med rødder i Helsingør og verdensmusikken. 
Med udgangspunkt i reggae blander bandet - Simon Jørstad (vokal, keys), Jonas 
Engdahl (bas), Mads Dalgaard (guitar), Daniel Cariola (percussion, rap), Nikolaj 
Dinsen (trommer, vokal) og Hjalte Betak (percussion, keys) - stærke danske tekster 
med swingende jamaicanske rytmer. 

10. Maj
Malene Kjærgård
Til denne fredagslounge kunne du opleve jazzsangeren og -sangskriveren Malene 
Kjærgård, der kaldes ”et nyt stjerneskud på jazzhimlen” og spås en international 
karriere. Trods sin unge alder roses hun for en særlig musikalsk modenhed og en evne 
til at fange publikum med sin smittende personlighed og vokale nærvær. Malene blev 
akkompagneret af Mads Mathias, Mads Kjølby, Tobias Dall Mikkelsen og Espen Laub 
Von Lilienskjold. 

3. maj
Kenneth Bager præsenterede Laid Back (live) & Marco Evaristti (dj)
Bager bød forsommeren velkommen med manér. Det var en lounge-aften ud over det 
sædvanlige, hvor Bager havde invitereret både den legendarisk reggae- og synthpop 
duo LAID BACK (bestående af Tim Stahl og John Guldberg) og den dansk-chilenske 
performance kunstner, MARCO EVARISTTI, som denne aften optrådte i rollen som DJ. 

12. april
Gustaf Ljunggren Band 
Gustaf Ljunggren spiller sammen med de to vibrafonister Bent Clausen og Kaare 
Munkholm, som begge også trakterer diverse andre mere eller mindre sjældne 
instrumenter. Det er instrumental musik fra grænselandet mellem jazz, folk og rock.
Repertoiret er baseret på Ljunggrens egne kompositioner, og bandet holder sig ikke 
tilbage fra også at udføre et dekonstrueret dixie-nummer, et Cole Porter-medley, eller 
andre uventede indfald af både inderlig og sprudlende karaktér hvis det stikker dem.

22. marts
Kenneth Bager præsenterede Kim Skotte (dj) og Indians (live)
Kim Skotte har siden 1996 været tilknyttet Politiken som filmanmelder og 
kulturskribent og vil denne aften optræde i rollen som DJ, hvor han får mulighed for 
at servere sine filmmusikalske favoritter. Live-musikken sørger Indians, alias Søren 
Løkke Juul for. Juul er en ”shooting star”, der på baggrund af en enkelt sang blev 
ringet op af det legendariske og toneangivende britiske label 4AD. ”Forunderligt, 
fascinerende og umanerligt smukt,” skrev musikmagasinet Gaffa om debutalbummet 
INDIAN, der udkom hos 4AD i januar i år, ”et mesterværk i første hug”. 

1. marts 
Pop Music Lounge
Top of the Pop! Den engelske kunsthistoriker og curator på Pallant House i Chichester, 
Simon Martin fortæller om den engelske scene i 1960’erne, hvor udvekslingen mellem 
billedkunstnere og musikere var særlig intens. Resultaterne var bl.a. Peter Blakes 
cover til Beatles’ ’Sgt Pepper’ og Richard Hamiltons ’hvide album’, også for Beatles. 
Foredraget foregår på engelsk.
Rundt om foredraget spillede forfatteren og dj Klaus Lynggaard lounge musik fra 
samtiden.

1. februar 
Kenneth Bager & Co.
Med sig havde Bager denne gang guitaristen Jacob Gurevitsch og DJ Peter Visti. 
Peter Visti er verdensberømt DJ. Han er fra Silkeborg, men har haft store jobs i 
London, Thailand, New York og på Ibiza og skabt sig en stor karriere som musiker 
og producer inden for den elektroniske genre balearic. I april 2012 vandt han prisen 
for årets bedste danske remix med mixet af Gasolins ’Som et strejf af en dråbe’ ved 
Danish Deejay Awards. Jacob Gurevitsch  glædede loungegæsterne med romantisk, 



LO
U

ISIA
N

A
 LO

U
N

G
E

intenst og virtuost guitarspil, som er alt for levende til at kunne betegnes med en 
genre. Med et klart strejf af Buenos Aires og tårevædede italienske ballader, men også 
lidt støv fra Morricones spaghettiwesterns og Andalusiens bjerge. Jacob Gurevitsch 
har gennem de sidste år udviklet sit eget dragende og unikke klassiske guitar-spil og 
komponeret stykker, satser, numre - som alle har masser af musikalske referencer, 
men også en stor fællesnævner: passion! 

25. januar 
Hot N Spicy 
Elegant eliksir af smittende jazz og latin. HOT N SPICY er navnet på de tre 
storspillende skandinaver Bjarke Falgren (violin) fra Danmark og Svein Erik Martinsen 
(vokal/guitar) og Lars Tormod Jenset (bas) fra Norge. De har alle tre diplomeksamen 
fra Rytmisk Konservatorium i København og er fabelagtige instrumentalister. 
Tilsammen udgør de et musikalsk spændingsfelt, der er intet mindre end 
overvældende frodigt. Om trioens album Female Intuition sagde Svend Asmussen 
”...et overflødighedshorn af varieret og afspændt swingende musik. King Cole, Stuff 
Smith og Slam Stuart ville have frydet sig – og det gør jeg også!”

4. januar  
Hans Appelqvist
Denne aften gæstedes lounge af den svenske collage-kunstner Hans Appelqvist, 
som miksede knitrende lejrbålssange, guitarrock, fløjter, electronica og elementer af 
jazz til lyden af ukendte verdener, hvor man blev usikker på, hvad der var drøm og 
hvad der var virkelighed. Hans fjerde album, Sjunga Slutet Nu, blev udgivet sammen 
med en spillefilm med samme titel. Temaet er drømme og døden, og ifølge de 
svenske kritikere var det den suverænt bedste svenske plade i 2011. På scenen fulgtes 
musikken med lysshows og animationer, som understøttede de drømmende melodier. 


