
RØGEN FORSAMLINGSHUS 
præsenterer med stolthed 

ÅRETS BLUES NAVNE  

Big Creek Slim 
Årets danske bluesudgivelse ”Keep my Belly Full” 

og 

Miriam Mandipira 
Årets danske bluesnavn 

 

Med et hold af helt forrygende musikere: 

Peter Nande - Troels Jensen -Paul Jr. – Jens kristian Dam 
 

Lørdag d. 19. november 2016 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.roegen@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.roegen@gmail.com
mailto:jesperland55@gmail.com


Big Creek Slim – guitar/vokal 
Lørdag d. 19. november får Røgen Forsamlingshus besøg af det danske bluesnavn i 2015 Big Creek Slim, 
med det borgerlige navn Marc Rune. Han blev kåret til årets bluesnavn i forbindelse med Copenhagen Blues 
Festival 2015, hvor hæder – og Danish Music Award ‘en – fortjent gik til Big Creek Slim. Hans album: ”Keep 
my Belly Full” blev i år kåret som ”Årets danske bluesudgivelse”. Efter at have rejst i bl.a. USA og Brasilien 
og undervejs udgivet to plader har Big Creek Slim nu atter indstillet sigtet mod Danmark med det Peter 
Nande-producerede album Hope for my soul, og det er bestemt værd at glæde sig over. Big Creek Slim har et 
ualmindeligt solidt greb om den traditionelle bluesmusik, og på Hope for my soul skifter han ubesværet 
mellem akustisk førkrigs-blues, elektrificeret delta blues og urban ensemble-blues à la Chicago i 1950’erne. 

 

Miriam Mandipira - vokal 
Miriam Mandipira er født i Zimbabwe, men er de seneste år blevet udråbt til at være Danmarks nye store 

blues- jazz- & gospelsangerinde. Hun blev derfor i år kåret som ”Årets danske bluesnavn” af DANISH MUSIC 

AWARDS. Den alsidige kunstner, der er inspireret af blandt andre Ella Fitzgerald, Etta James, Bessie Smith og 

Aretha Franklin, har optrådt ved adskillige kirkekoncerter, på spillesteder og festivaler i Skandinavien og 

Afrika - alle steder med forrygende reaktioner og anmeldelser. Miriam er kendt for sin udadvendte 

sceneoptræden og simpelthen forrygende stemme.  

Troels Jensen – klaver/guitar 
Sad første gang på scenen / debuterede som kornettist i det 

legendariske Cap Horn i Nyhavn. I midten af 60’erne spillede Troels 

også folkemusikduo og akustisk blues sammen med Thomas 

Puggaard-Müller, dengang på guitar i bl.a. i Tivolis Visevershus i 

1966 og 67. Sammen dannede de i 1967 Delta Blues Band, som 

debuterede i det nyligt genopståede Jazzhus Montmartre i St. 

Regnegade i København. Bandet spillede siden i utallige variationer 

frem til år 2002 med Troels Jensen som ankermand. En særdeles 

succesfuld kombination var med Dylan-guitaristen Billy Cross – Delta 

Cross Band. Duo og bandvirksomhed med Jørgen Lang i bandet 

Katzenjammer Kids. Utallige backing / turne jobs med bl.a. Link Wray, Bo Diddley, Mickey Baker, Sunnyland 

Slim, Mempis Slim, Eddie Kirkland, Harmonica Smith, Gatemouth Brown, 

Little Brother Montgomery, Charlie Musselwhite, Sonny Terry & Brownie 

Mc’Ghee og mange andre. 

Peter Nande - mundharpe 
Er kendt fra det meget populære Blues Jamboree og er en usædvanlig og 

meget dygtig mundharpespiller. Han er fantastisk til at samle danske 

bluesmusikere og har derfor turneret med den samlede 

danske blues-elite i flere forskellige sammenhænge samt 

med flere internationale bluesnavne.  

 

 

Jens Kristian Dam – trommer 
Er en gudsbenådet trommeslager og er brugt af hele den danske 

musikelite, bl. a. Mike Andersen. Er samtidig en yderst habil 

pianist.  

                         

 

Poul jr. - bas 
Forrygende bassist - kommer fra USA og har tidligere spillet med Omar And The 
Howlers. 
 

 

DET KAN IKKE BLIVE ANDET END EN HELT FANTASTISK AFTEN 


