
Røgen Forsamlingshus præsenterer 
 

GRARUP ALLSTARS 
 

Fredag d. 18. januar 2019 
 

Super-ekvilibristen Uffe Steen på guitar. Orgel-fænomenet Palle Hjorth. 
Niels Mathiasens soulfyldte sax. Niels Nello Mogensens bundsolide bas.    
Esben Bach’s virtuose trommespil og Margrete Grarups enestående 
vokal. 
 

   
 

Dørene åbnes kl. 18.30 – spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30 
 

Billetpriser:  
Medlemmer: 175 kr. - Ikke medlemmer 225 kr. Et måltid mad 75 kr. 
  
Billetkøb:  
MobilePay:  
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 

www.roegenforsamlingshus.dk 

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


 
GRARUP ALLSTARS 

 
Uffe Steen - guitar (Shades of Blue) Vinder af DMA 2017 årets livepris, Ben Webster prisen 2015 
Palle Hjorth - orgel, kor (Krebs/Falch) Årets musiker Steppeulvprisen 2014 
Niels Mathiasen - saxofon (Gnags)  
Niels Nello Mogensen - bas, kor (Johnny Madsen)  
Esben Bach - trommer (Kenn Lending)  
Margrete Grarup - vokal (Uddannet sanger og sanglærer på Nordjysk Musikkonservatorium) 
 

Brønderslev 2016: 
Grarup Allstars gav i lørdags sit publikum en berusende og uforglemmelig koncertoplevelse, da 
det stjernespækkede hold leverede en præstation i verdensklasse. En formidabel behersket og 
helt igennem overlegen formidling af både nye og gamle blues- og soul numre. Koncerten blev 
fremført med stor seriøsitet og humor og efterlod publikum rørt og stakåndet. En overvældende 
musikalsk oplevelse udover det sædvanlige. Helhedsoplevelsen sprænger skalaen. I 
særdeleshed en fuldkommen enestående koncertoplevelse." 
   
CD’en fra januar 2017 – That’s What Love Can Do – LIVE – nomineret til DMA 2017 Anmeldelse 
Bluesnews.dk: 
”That’s What Love Can Do – Live” er bluesmusik af høj, høj klasse. Der bliver ganske enkelt 
spillet blændende veloplagt. Og som sådan er bandet en gave til den danske bluesscene." 
 

Grarup Allstars - Blå Festival Aalborg 2017  
Grarup Allstars har ikke sit navn uden grund. Det er seks fænomenalt dygtige musikere, og de 
spiller og synger ganske enkelt forrygende, med stor sikkerhed, opfindsomhed, charme og stærkt 
smittende spilleglæde. Det var simpelthen fra starten en fornøjelse at høre dette band, som må 
være en stærk kandidat til titlen som Danmarks mest velspillende orkester. De lignede et band, 
der hyggede sig med at spille sammen, og den slags stemning smitter af på publikum. 
Et af koncertens højdepunkter blev George Gershwins ”Summertime”, som Margrete Grarup sang 
så fænomenalt smukt, at Bluesnews.dk’s udsendte ikke var den eneste, der fik en klump i halsen 
og en tåre i øjenkrogen. Flot, flot! Hun var simpelthen sublim i sin kontrol, sine fraseringer og sin 
indføling – hun må være Danmarks bedste bluessangerinde lige nu.   

                                                                 Jakob Wandam, Bluesnews.dk 
 

Ollerup Fyn feb. 2018: 
Nu er medlemmerne ingen vårharer, men denne aften spillede de med ungdommelig energi og 
med et utroligt overskud. Faktisk står denne koncert som den måske bedste af de mange, 
undertegnede har oplevet med dette orkester, og det siger ikke så lidt.  
Grarup Allstars leverede med andre ord et brag af en koncert og blæste publikum bagover med 
deres blues- og soul-orienterede musik leveret med styrke, sammenhold, gensidig respekt, 
topkompetence, udadvendthed, lethed og et utroligt drive.                                            

Peter Widmer, Bluesnews.dk 
 
 

Live Musik i Røgen – Det er bare så godt 
www.roegenforsamlingshus.dk 

http://www.roegenforsamlingshus.dk/

