
FREDAGSLOUNGE 2012! 
 
21. december! 
Kenneth Bager præsenterer Troels Hammer og Kloster 
Kenneth Bager,!Danmarks spillevende dj-legende, havde igen haft frie hænder til at 
invitere gode musikalske venner i et mix af live musik, sang og dj-optræden. Denne 
gang til Jule-Lounge Special på årets korteste dag, hvor Bager skabte julestemning 
med velkendte sange i overraskende arrangementer og præsenterede Kloster samt 
Troels Hammer på klaver. KLOSTERs musik lægger sig op ad indie- og folkrock-
genren. De udgav i oktober i år albummet ”Ni Salmer og en Aftensang” bestående af 
danske salmetekster tilsat ny musik og nye melodier og 26 deltagende kunstnere.! 
  
7. december 
Claus Hempler 
En crooner af format, der som solist er stærkt stemningsskabende med en særlig 
evne til at suge publikum ind i sit musikalske univers. I starten af 90’erne var Claus 
Hempler sangerskriver og forsanger i den unge fynske gruppe FIELFRAZ. Anmelderne 
var imponerede over det ferme ubesværede samspil i gruppen og gik så langt som 
at kalde dem det nye GASOLIN eller DAD’s arvtagere. Som solist har Claus Hempler 
i 1999 udgivet albummet!”Charm School for!Pop Singers”, hvor han flirter med 
standardjazz og crooner-stil og i 2004 sit første soloalbum!HEMPLER, som tildeles 
en Steppeulv i 2005 for ”Årets vokalist” samt prisen som ”Årets Danske Sanger” ved 
Danish Music Awards samme år. 
 
9. november 
Kasper Winding  
Elegant og ra"neret tone-mix fra Kasper Winding, der som gæste-dj serverede en 
særlig stemningsfuld lydcollage ”designet” specielt til Louisianas omgivelser og til 
årstiden. 
 
2. november 
Karen Mukupa!! 
Karen Mukupa gæstede!med sine musikere (keyboard, korsanger, bas og cajun) 
med numre fra sit seneste album HUMAN. Kombinationen af afro, soul, hip hop og 
reggae gør hende til en ener på den danske musik scene og viser en udadvendt og 
direkte drivkraft og kærlighed til musikken, som man sjældent møder. Publikum fik en 
nærværende og tæt oplevelse med masser af musik, rytme og historier ”fra de varme 
lande”. 

5. oktober! 
Kenneth Bager præsenterer: Hannah Schneider og DJ Phil Mison
Kenneth Bager!spillede ud med musikalsk mix, der spændte fra den erfarne, engelske 
DJ Phil Mison til det nye, danske talent med den vidunderlige stemme, Hannah 
Schneider.!”Hun er noget ganske specielt når hun tropper op med sit enmands 
band,” siger Kenneth Bager om!Hannah Schneider, hvis melankolske, legende pop 
bærer tydeligt præg af en forkærlighed for singer/songwriter traditionen. Producer, 
sangskriver og DJ!Phil Mison!har været på banen siden starten af 90’erne. Han er 
med i mere end 150 compilations og har spillet på alt fra den verdensberømte Café 
del Mar på Ibiza til Buddha Bar Paris, Conrad Hotel Bangkok og Michelin-restauranten 
Hakkasan i London. ”Phil Mison er en ener,” forklarer Kenneth Bager, ”der med Jose 
Padilla lagde simpelthen grundstenen til den store musikalske lounge bølge, der 
opstod efterfølgende.”! 

21. september! 
MY BUBBA & MI! 
”Sukkersøde” damer, som spiller Mississippi blues og 50’er folk med et overraskende, 
men umiskendeligt nordisk touch. Bubba håndterer guitar og banjo, My spiller på 



sin gamle bordharpe. Med stemmer, der klinger sødmefuldt sammen serverer de 
nostalgiske toner eller, som den svensk-islandske duo selv siger: “lullabies from the 
countryside, with one part sweet talking, one part mumbo jumbo and one part pure 
wisdom”.! 
 
7. september 
Indra 
Med debutalbummet INDRA fra 2010 stormede hun direkte ind på den danske 
jazzscene og leverede, i selskab med saxofonisten Benjamin Trærup og bassisten 
Thomas Sejthen, en af årets helt store, musikalske overraskelser. I maj 2012 udkom 
en værdig opfølger, albummet ”In Between”, der byder på et originalt mix af jazz, 
country, roots og singer-songwriter. Omdrejningspunkt er stadig Indra Rios Moores 
stærke stemme, Benjamin Trærups støvede sax og Thomas Sejthens stringente 
basspil. Sangene er en blanding af Indra’s egne samt et udvalg af andre både kendte 
og mindre kendte sange.  
 
22. juni 
KASPER WINDING 
Som gæste-dj serverede Kasper Winding en særlig Louisiana lydcollage ”designet” 
specielt til omgivelserne. ”Den afspejler min egen opfattelse af Louisiana og de 
oplevelser og indtryk, jeg er blevet bombarderet med netop på dette sted, lige siden 
jeg kom her føste gang med mine forældre,” fortalte Kasper og nævnede en række 
eksempler, der spænder fra Jean Tinguely/Nils Viggo Bentzon og Andy Warhol/disco 
til kinesisk samtidskunst/fuglelyde i Parken og Richard Avedon/havbrus – ”blandet 
med en god portion arkitekturoplevelse.” 

15. juni! 
Nikolaj Nørlund 
Med en karriere, der både tæller toneangivende bands, fornemme solo-præstationer 
og rollen som igangsætter, producer og direktør for eget pladeselskab, har Nikolaj 
Nørlund igennem sine snart 20 års karriere, arbejdet sig frem til en position som en 
af øjeblikkets væsentligste aktører på den danske musikscene.!Pladeaktuel med solo-
albummet ”Alt Sammen, Lige Nu”, som er blevet til i nært samarbejde med Christian 
Hjelm fra Figurines. 
 
25. maj! 
Alphaeus Taylor 
I forbindelse med TWO DAYS ART festivalen gæstedes Fredagslounge af musiker, DJ, 
skribent mm.!Alphaeus!Taylor!fra Los Angeles. Rent musikalsk bevægede Alphaeus 
sig inden for genren folk-soul singer/songwriter og fokuserede denne aften på 1960-
1980’erne (f.eks. Steppenwolf, Je#erson Airplane, Stevie Wonder, James Brown, David 
Bowie, Duran Duran etc.)....
 
18. maj 
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. Tilsammen udgør de et musikalsk 
spændingsfelt, der er intet mindre end overvældende frodigt.
 
11. maj! 
Ditbandmitband spiller Sebastian! 
Sara Grabow er datter af Sebastian og har nu i fællesskab med bassist og sangskriver, 
Tomas Raae, kastet sig over sin fars store sangkatalog, og besluttet sig for at tage ud 
og spille de sange, som Sara er vokset op med og kender igennem sin far. Sara og 
Tomas er nok mest kendt under navnet ditbandmitband, som udgav albummet Ren 
Kliché I 2010. Duoen er et ganske lille band, der med sine små keyboards, ukulele, 
kontrabas, sav, loops og guitarer laver iørefaldende finurlig popmusik.



 
20. april! 
Glass Arena + Elou Elan  
Først duoen GLASS ARENA, som er på vej med deres debut EP og består af unge 
Emilie Marie Kjær og Majke Voss Romme. Deres sange har en både håbefuld og 
melankolsk tone og stilen er tyst og inderligt drømmende ”slow-indie-singer-
songwriter”.! 
Efter pausen fulgte Elou Elan. Bag navnet gemmer sig dansk-norske Eva-Louise 
Rønnevig,der!i september 2011 udgav debut albummet!All That Turns,!som 
musikmagasinet Ga#a blandt andet roste således: ”den unge sangskriverske har 
begået et smukt og helstøbt album” og ”melodierne er lige dele medrivende og 
udfordrende og lyden er lækker og velproduceret…”! 

30. marts! 
Rumhund! 
Med en fælles drøm om at lave et projekt hvor musik og billeder går hånd i hånd 
startede Jonas Wegner og Søren Vestergaard i 2009 bandet RUMHUND. Musik 
skaber billeder og stemninger og med Nicolaj Spangaa som grafisk medspiller byder 
RUMHUND indenfor i et univers af melankolske lydbilleder og visuelle stemninger. 
Musikken bevæger sig indenfor genrerne Elektro, Indie og Pop. RUMHUND havde lige 
udgivet deres første EP Into The Night we Fall.
 
16.marts! 
Nanne Emelie! 
”Bevægende smuk musik med ærlige, jordnære tekster tilsat både melankoli, 
følsomhed og ægthed.”!Med debutalbummet ”Once Upon A Town” har!Nanne 
Emelie!formået at vække landets musikanmeldere til stor og bred begejstring. 

24. februar! 
Rosa Lux - dobbelt deluxe! 
Et af landets pt. hippeste musiknavne!var tilbage på lounge-scenen har regeret 
som dj og producer og!sprang sidste år også ud som sangskriver og sanger. På 
debutalbummet MONSTERS optrådte bl.a. Randi Laubek og Alberte Winding, og 
nummeret ”Min klub først” blev P3’s Uundgåelige-hit. Til fredagslounge optrådte Rosa 
Lux først med band og numre netop fra MONSTERS.
 
17. februar! 
Me vs. I! 
Me vs. I gæstede Fredagslounge med musik fra debutalbummet!Life is a Holiday From 
Not Existing. Me vs. I består af den 28-årige sanger, sangskriver og guitarist Mikkel 
Glasser, der på live-fronten får selskab af Kasper Nissen (fra The Rumour Said Fire), 
som supplerer med bas, synth og sang.!! 
 
13. januar 
Special guest: Toulouse Low Trax 
Han er egentlig uddannet billedhugger på kunstakademiet i Düsseldorf, men det er 
som DJ, musiker og medstifter af electronica-bandet Kreidler, at Detlef Weinrich har 
gjort international karriere og turneret i Europa (bl.a. på Roskildefestivalen), USA 
og Asien. Toulouse Low Trax betegner han selv som en tone-cocktail af  ”Library, 
Soundtracks, Ethnic & Emotional”.


