
FREDAGSLOUNGE 2010  
 
12. november 
Hal & Nikolaj
En fremstormende duo på den internationale folkemusikscene. De to unge musikere 
Hal og Nikolaj går nye veje i et univers, der vækker genklang.
 
26. november
Hannah Schneider
Med sit fine mix af elektronisk pop, akustisk folk og sing/songwriter traditionen blev 
Hanna Schneiders debutalbum (2009) mødt med anmelderroser som ”Danmark har 
fået en sjældent dygtig popsangskriver, som samtidig sætter sig selv i spil”.
 
15. oktober
DJ Disse
Manden bag singlen ”Egyptian Disco” og albummet ”When I’am Bored I Change 
Colour”.
 
22. oktober
Stine Michel med Frejas viser
Frejas viser er nyskrevne sange med tekster inspireret af den nordiske 
kærlighedsgudinde Freja. En forførende, fræk og humoristisk koncertfortælling om 
en nutidig kvinde med hang til katte og elskov. Stine Michel er af pressen blevet kaldt 
for Danmarks nye viseprinsesse og cd’en Frejas viser anmeldt med ord som smukt, 
poetisk, voldsomt og klogt.
 
10. september
StokkCity
Uhøjtidelig blanding af pop, rock, jazz og Balkan – med et åbenlyst glimt i øjet. 
Det gør StokkCity til en helt særlig oplevelse – både på scenen og på deres roste 
debutalbum ”StokkCity”.
 
17. september
Dissing & Las
Balladen med Bartof er trioens nyeste album og fortællingen om en mand og 
hans forbandelser, forelskelser og fornedrelser. Cd’en er en poetisk vidunderligt 
vedkommende og fortættet musikalsk fortælling om en skæbne alle kender. Voksen 
poprock – intelligente danske sange.
 
13. august
Lulu Rouge
Lulu Rouge er en af Danmarks kendteste DJ-konstellationer, der består af T.O.M og 
Buda, begge garvede kræfter på den danske lounge scene. Buda udgør den ene 
halvdel af Banzai Republic og T.O.M  har i mange år spillet sammen med Trentemøller 
samt været en af de musikalske hovedkræfter på bl.a. VEGA. 
 
27. august
Kenneth Thordal & 1/2 Strandvasker
Sort, sjovt, sørgeligt, smukt. Den kulsorte sangskriver Kenneth Thordal lagde i foråret 
Louisianas koncertsal ned med sine Johnny Cash-oversættelser, derefter spillede han 
solomaraton i cafeen, og nu vender han tilbage og spiller på Louisianas plæne med et 
par af medlemmerne fra sit band Strandvaskerne.
 
11. juni
Sara Grabow og Tomas Raae – ditbandmitband
Det musikalske (ægte)par Sara Grabow og Tomas Raae er fælles om ditbandmitband, 
som gør sig i poetiske finurligheder og små skæve melodier. Med albummet ”Ren 



Kliché” sætter de underfundigt musikalsk spot på relationer, både deres eget 
indbyrdes, men også generelt mellem mennesker. En aften med dansabel pop, skæve 
tekster (på dansk) og en hyldest til hverdagen og dens skramlede charme.

19. februar
DJ PAC
Latin, folk, afrikansk - mix af musik fra alle verdenshjørner for børn og voksne.


