
Røgen Forsamlingshus præsenterer 

En café-aften med:  

TABASCO BEAT 

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billetpriser, Inkl. kaffe og kage: 
Medlemmer: 75 kr. - Ikke medlemmer 125 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/


Tabasco Beat 
 
Tabasco Beat består af musikere, der trækker på mange års erfaring fra 
det århusianske musikmiljø – ikke mindst indenfor den brogede genre, 
der kaldes Verdensmusik. 
Tabasco Beat er inspireret af musikken fra alverdens steder – dog nok 
især fra ”de varme lande”. Alle numrene er komponeret af guitaristen 
Karsten Berger, bortset fra en punk-inspireret version af en bulgarsk 
folkemelodi.  
Bandet består af: 
Guitaristen Karsten Berger,  
Violinisten Knud Erik Steengaard,  
Bassisten Anders Nyløkke Jørgensen,   
Trommeslageren Svend Eeg.  
De udvikler sammen musikken uden kritisk stillingtagen til, om andre 
kunne finde på at spille noget lignende. Tabasco Beats musik virker ikke 
kendt eller forudsigelig, men hvis man slår lyttelapperne ud og lader sig 
føre med, er der mulighed for at komme nye steder hen. 
Trods det stærkt krydrede navn præges musikken af harmoni og 
skønhed. Den frimodige omgang med forskellige genrer og stiltræk 
udføres med overbevisning. Musikken er båret frem af troen på, at intet er 
vanskeligt eller mærkeligt, men godt at høre på, man bliver glad. 
Tabasco Beat har bl.a. rødder i gruppen XINGU, som op gennem 80’erne 
flittigt hjemsøgte spillesteder, skoler og andre institutioner med musik og 
sære historier. I den mellemliggende periode har andre projekter fyldt for 
musikerne, men gennem de sidste år har Tabasco Beat fundet sin 
nuværende instrumentering og form – topform. 
Der skulle således både være musik for det voksne publikum der hørte 
orkestre som Istanbul Express og Bazaar i forrige århundrede, samt til det 
åbne unge publikum med hang til polkarave, World-Jazz o. lign. 
 
 
Besøg deres Facebook – http://www.facebook.com/Tabasco-Beat-
1483525878618441/?fref=ts 

 
Live Musik i Røgen – Det er bare så godt 

www.roegenforsamlingshus.dk 
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