
RØGEN FORSAMLINGSHUS 
Præsenterer  

PER CHRISTIAN FROST & BAND 
Gnags guitaristen med sin helt egen musik 

 

Per Chr. Frost (guitar/ vokal) – Lars Daugaard (trommer) – Peter Dencker 
(keyboards/kor) – Henrik Møller Pedersen (bas/kor) 

 

Lørdag d. 21. januar kl.20.30 
Dørene åbnes kl. 18.30 – spisning kl. 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer 175 kr. - Ikke medlemmer 225 kr. 

Et måltid mad 75 kr. 

 

Billetter: 

Netbank: Stig Madsen, stig.roegengmail@gmail.com - 61 66 61 96 

Send mail eller ring 

 

Mobilepay: Jesper Land Gregersen, jesperland55@gmail.com - 27 81 29 82 

Send mail, sms eller ring 

 

www.roegenforsamlingshus.dk 
Musik i Røgen – så får du en unik oplevelse 

mailto:stig.roegengmail@gmail.com
mailto:jesperland55@gmail.com
http://www.roegenforsamlingshus.dk/


 

PER CHR. FROST & Band på turné 
 

Januar 2017 
 

Efter to succesfulde festivalsæsoner med GNAGS, er det igen blevet tid til soloturne for Per Chr. 
Frost og hans forrygende lille band. 
Som session musiker har Per Chr. Frost medvirket på over 170 danske albumudgivelser, og der 
findes ikke mange større solister i Danmark fra hans egen generation, som i et eller andet omfang 
ikke har haft glæde af hans udtryksfulde spil, det være sig som guitarist, bassist eller producer - 
mest kendt er vel de længerevarende engagementer i hhv. Lis Sørensen, Sanne Salomonsen, 
Poul Krebs og Allan Olsen's orkestre. 
Frost er således på alle måder kendt som en erfaren og yderst kompetent musiker, der i sine 
soloprojekter - såvel på pladerne som live - leverer vedkommende og personlig musik af høj 
klasse. 
Med de 5 solo-albums i bagagen, sætter han og hans musikere spilleglæden i højsædet, og er 
garanter for sublimt samspil og fængende musikalsk mangfoldighed i krydsfeltet mellem Rn'B, 
Rock, Funk, Singer/Songwriter, Blues og Jazz. 
 
Per Chr. Frost & Band – Lars Daugaard (trommer) – Peter Dencker (keyboards/kor) – Henrik 
Møller Pedersen (bas/kor) – har i de senere år turneret i med stor succes, og sluttede i 2015 
turneen af med forrygende anmeldelser. 
 
***** ( 5/6 ) Okt.2015 Flensborg Avis 

”Danische Rockmusik vom feinsten” Okt. 2015 Schleswig Avis 

“Der blev spillet musik så det var en fryd at lægge øret til, og for fanden hvor var det fedt når 

vi fik hårdtslående sange som “Sinkin' Like A Stone” og “Sweet Child. ”, der sendte den 

fremmødte skare på musikalsk himmelflugt. Tag ud og hør ham og bandet, for bedre indgang 

til det findes ikke ” Gaffa **** 4/6 (Morten Ebert Larsen, Gaffa ) Live Feb. 2014, Musikhuset, Aarhus 

“Uangribeligt arbejde af høj klasse” Gaffa **** 4/6 (Esben Struck, Gaffa) “When The Time Is Right” / Album 

2011 

“En guitarist så rutineret at instrumentet nærmest syntes en forlængelse af kroppen, og de 

fuldfede soli leveres med samme selvfølgelighed , som som vi andre klør os I skægget eller 

tænder en smøg..” Gaffa **** 4/6 Spot Festival 2014 

“Per Frost Band på Smukfest (Skanderborg Festival) går direkte ind på top 3 af samtlige 

koncerter jeg har været til. DET VAR STORT & smukt! “ ( Jørgen Nielsen, Billetlugen, efter PCF og Bands 

optræden på Sk. Borg 2013) 

“Jeg sad bare og tænkte: “Det var fanme godt!” . Til allersidst kom så desserten i form af et up 

beat cover af J.J. Cale's “Don't Cry Sister” som var den perfekte afslutning på en skøn, og helt 

igennem fantastisk koncert, som kan anbefales til alle guitarelskere” (Anmeldelse i “Live Liga” efter Tobakken, 

Esbjerg nov. 2011) 

 

Per Chr. Frost modtog i 2005 den prestigefyldte Ken Gudman Mindepris og har qua sit 
medlemskab af GNAGS modtaget flere Grammy'er. 

 

 

Det kan kun blive godt! 
 


