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30. december
Nytårslounge: Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel 
Marie Carmen Koppel, kendt fra soul- og gospelverdenen, har taget imod sin brors 
udfordring om at lave en jazzplade. Selvom Marie har kastet sig ud i en helt ny genre, 
glemmer hun ikke sine rødder og inspirationskilder, der tydeligvis ligger i soulen. 
Benjamin har efterhånden færdedes i jazzmiljøet i mange år med en lang række 
udgivelser i kølvandet.

11. november
Lysdal, Falgren & Falgren
Jens Lysdal er i usædvanligt godt selskab med brødrene Falgren: den sprudlende og 
innovative violinist Bjarke Falgren og Jakob Falgren, som er basssit for bl.a Savage 
Rose og James Morrison.Trio-formen er ideel til intenst sammenspil og spontanitet. De 
spiller Lysdals klare melodiøse sange, samt enkelte svenske klassikere.

28. oktober
Indra
Indra blev dannet i efteråret 2006, da den amerikanske sangerinde, Indra Rios-Moore 
tog springet fra sin hjemby New York til Århus. Udover Indra Rios-Moore (vokal) 
består bandet af Benjamin Trærup på saxofon og Thomas Sejthen på kontrabas.

7. oktober
Sebastian Lind
Sebastian Lind har selv indspillet og produceret det nye album ”I Will Follow”, som 
udgives i samarbejde med A:larm Music den 26. september 2011. Sebastian Lind har en 
enestående evne til at finde harmoni mellem de elektroniske og akustiske elementer i 
musikken, som han tilfører sin iørefaldende vokal. 

23. september
Michael Møller
Med udgivelsen ”A Month of Unrequited Love” sprang Michael Møller de kendte 
rammer for, hvorledes man udgiver musik, da han i maj 2011 lagde albummets samtlige 
31 numre ud til fri download på nettet. Efterfølgende er en udgivelse af albummet på 
CD og vinyl blevet finansieret af dedikerede fans gennem online Crowd Funding. 

9. september
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.

26. august
N*Grandjean
Musikken fra N*Grandjean er svær at ramme ind. Selv om mange musikere har deres 
egen lyd udmærker N*Grandjean sig i en klasse for sig i sin evne til at mærke og 
videreformidle følelser og stemninger til lytteren. N*Grandjeans kommende album 
”Fairly Young” er en inspirerende og skøn blanding af originale ideer fra en musiker 
med meget på hjertet. 

19. august
RebekkaMaria & Hymns From Nineveh 
Hun er sanger og sangskriver, en karismatisk club diva og en intens, eftertænksom 
kunstner med et dybt og udfordrende tekst- og musikunivers. Han er sangskriver og 
bagmanden bag Hymns From Nineveh. Sammen mødtes RebekkaMaria Andersson 



og Jonas Petersen til en intim duo koncert, hvor de på klaver, guitar, cello og vokal 
fremførte tyste og stemningsfulde duetter.

5. august
Rosa Lux
Rosa Lux har siden 2002 spillet et elegant elektronisk mix med quirky vokaler og 
melankolske melodier. Rosas dj set er altid kendetegnet ved varme, funkyness, 
mærkelighed og spas. Hendes kærlighed for dybe og hypnotiserende basgange, 
intelligente tekster og catchy synth temaer har hun svært ved at skjule. 

22. juli
Alouise
Popsange med noget på hjertet og en sangerinde med holdninger, meninger og mod i 
sine danske og engelske tekster. Alouise har udgivet 4 albums, alle skrevet, produceret 
og indspillet af hende selv. Lyt til nummeret ’Twin’ fra Alouises anden solo udgivelse 
’Go on and judge!’

10. juni
THE NEW SPRING ved Bastian Kallesøe
Bastian Kallesøe er 24 år og The New Spring, som udkom 28. marts 2011 er hans første 
solo-cd. The New Spring er Bastians musikalske og poetiske favntag med erindringen 
om teenagerens møde med kærligheden, men med voksenhedens smertelige 
overbygning af erfaring.

3. juni
LULU ROUGE
Lulu Rouge duoen består af DJ T.O.M. og DJ Buda, der begge er velkendte navne på 
den danske og udenlandske club/electronica scene. Lulu Rouge udkom i 2008 med 
albummet ”Bless You”. 

27. maj
Yellow Lounge med dj Katrine Ring og Bolette Roed
Yellow Lounge dækker over et eksperimenterende og vidtspændende møde 
mellem klassisk musik og dj-kulturen. Til denne Yellow Lounge på Louisiana indbød 
Katrine Ring til en minikoncert med Bolette Roed, der er en af verdens bedste 
blokfløjtespillere.

6. maj
Dissing & Las
Trioen bestående af Las Nissen, Rasmus og Jonas Dissing spillede sange og fortalte 
historier fra deres to første plader Lige Præcis og Balladen med Bartof.  Voksen 
poprock med intelligente danske sangtekster.

8. april
Lysdal & Friends
Sanger, sangskriver og guitarist Jens Lysdal tog to musikalske venner (Bjarke Falgren, 
violin og Jakob Falgren, bas) med til en aften med egne sange og gode numre fra 
andre store sangskrivere. Tidløs musik spillet af tre mestre på deres instrumenter. 
Autenticitet, intimitet, personlighed, anti-trend og musiceren af høj klasse.

25. marts
Kirsten og Marie 
Kirsten og Marie er 18 år, tvillinger og fra Viborg. De blev opdaget efter en Oh 
No Ono-koncert i 2009 og udgav i maj 2010 deres debut EP, som modtog fine 
anmeldelser: ”Kirsten og Marie er en smuk lille debut-ep med tre formfuldendte 
sange, der alle låner begavet fra bittersød tresser-folkpop” og ”tvillingerne Kirsten og 
Maries stemmer ligger så tæt op af hinanden, at de danner en foruroligende samklang 
- de er hverken helt ens eller helt forskellige. Det er svært at melde skråsikkert ud 



på baggrund af tre sange, men Kirsten og Marie antyder et potentiale udover det 
sædvanlige.” (GAFFA, maj 2010).

18. marts
Sebastian Lind
Sebastian Lind er 22 år og talentfuld sanger og sangskriver, der blander et tidløst, 
let melankolsk singer-songwriter-udtryk med elektroniske elementer. Han skriver og 
producerer selv sin musik, som han tilfører sin iørefaldende vokal. Mads Langer så med 
det samme potentialet og inviterede Sebastian Lind med sin efterårstour 2009. Han 
udgav debutsinglen ”Stop These Feet”, og i maj 2010 kom debutalbummet ”Sebastian 
Lind”.

4. marts
Nikolaj Nørlund solo
Nikolaj Nørlund er født 14. juni 1965 og uddannet journalist. Han er sanger, sangskriver, 
producer og pladeselskabsejer. I år fejrer han 20 år på plade, og nævnes ofte som en 
af  periodens vigtigste danske musikere. Seneste udspil fra i år er Kom med et Bud et 
mini-album med seks sange fra det store danske pop-katalog, som Nørlund fortolker 
helt alene med en guitar


