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60 minutters interaktivt rockshow for børn i alderen 3 

til 15 år, lavet så også de voksne gider være med. 

Billetpriser: 
ENHEDSPRIS, Børn/voksne 110 kr. inkl. burger med tilbehør 
  
Billetkøb: 
MobilePay:  
Allan Nordestgaard – 22 25 74 47 – allan@nordestgaard.dk  
Jesper Land Gregersen – 27 81 29 82 – jesperland55@gmail.com  
Netbank:  
Stig Madsen - stig.roegen@gmail.com - 61 66 61 96 
 

VELKOMMEN OG RIGTIG GOD FORNØJELSE 
Arrangementet støttes af Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune 
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Et rigtigt rockband, der spiller rigtig rock pakket ind i satire, fis og ballade. Bassisten, 
guitaristen og trommeslageren gider ikke spille rockmusik for børn, for børn forstår ikke 
rockmusik: De vil meget hellere se hip - hop i fjernsynet, spise slik og slå prutter. 
Sangeren mener dog, at det sagtens kan lade sig gøre: Vi gør ligesom vi plejer... altså 
bare uden øl! 
Historien udvikler sig og børnene ledes gennem forskellige elementer i rockmusikken. 
De lærer blandt andet at lytte til hinanden og spille sammen. De bliver introduceret til 
de forskellige instrumenters funktioner og muligheder, og ikke mindst hvordan man ser 
sej ud på en scene. Der er tilmed trommesolo og røgmaskine!  
Børn inviteres på scenen, hvor de mere eller mindre overtager bandets instrumenter 
og spiller med på Deep Purples Smoke On The Water. Den er jo så pærenem, at selv børn 
kan finde ud af det. Børn og voksne klapper og tramper med på We Will Rock You. De 
synger med på AC/DC's Thunderstruck, som i dagens anledning omskrives til 
Strømpesok. Guitaristen og bassisten duellerer om hvem der kan spille hurtigst og om 
hvilket instrument der er sejest. Er musik da ikke en konkurrence om hvem der er bedst, 
og hvor nogen til sidst skal stemmes hjem? Nej, rigtig musik er ikke som i TV! Rigtig musik 
spilles sammen og med hinanden, ikke mod hinanden. Oiiiiiijjjj hvor er det hippieagtigt 
gammeldags og venstreorienteret... Slet ikke - det er bare rigtig rockmusik! 
Mon det ender godt? Mon de kommer gennem showet? Kom og se AB/CD! AB/CD's 
medlemmer har deres daglige eller tidligere gang i sammenhænge som Medina, Pretty 
Maids, Mike Tramp, LOC, Mew, Zauce, Zeppelin Experience, Karma Cowboys m.fl. 
  
Besætning: 
 
Allan Tschicaja [trommer] Pretty Maids, Royal Hunt, Kingdom Come m.fl. 
 
Nils Krøyer [bas] B. Joe, Mike Tramp, Virus 7, Zauce, Jamsauce, Redshift Riders. 
 
Thomas Carlsen [vokal, mundharpe og percussion] Karma Cowboys, Zeppelin Experience, 
Rock Circus, Van Halen Jam, Mika Vandborg, Circus Krone m.fl. 
 
Anders Bo Jespersen [guitar] Medina, Stella Blackrose, LOC, Suspekt, Celina Ree, Rasmus 
Seebach, Xander, Burhan G, Oliver Weers, Anna David, Black City, Marco Mendoza (US)  
 

Live-Musik i Røgen – Det er bare så godt 

www.roegenforsamlingshus.dk 

http://www.roegenforsamlingshus.dk/

