
 
Røgen Forsamlingshus 

Præsenterer 

NELLO & THE HELPING HAND 
BLUES BAND 

 

Lørdag d. 8. oktober 2022 
Dørene åbnes kl. 18.30 – spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30 

Billetpriser: 
Medlemmer: 200 kr. 
Ikke medlemmer: 250 kr. (200 kr. plus dagmedlemsskab 50 kr.) 
Et måltid mad 75 kr. pr. person. 
 
Billetkøb:  

MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus på: 84 472  

(skriv: Nello, antal billetter med/uden mad i beskedfeltet) 

  

Jesper Land Gregersen – jesperland55@gmail.com – 27 81 29 82 

Netbank: Stig Madsen - stig.roegen@gmail.com – 61 66 61 96  

VELKOMMEN OG RIGTIG GODFORNØJELSE 

www.roegenforsamlingshus.dk 



NELLO & THE HELPING HAND BLUES BAND 
 

  
I efteråret 2020 sprang Nello ud som forsanger og frontman for sit eget blues-band. Efter en meget fin 
debut – efterfulgt af næsten et års Corona-pause – spillede bandet efteråret 2021  
10 koncerter, og begejstringen og flotte ord regnede ned over orkesteret! 
 
  
Dexter Odense, Bluesnews: “Nello & the Helping Hand Blues Band var en ren åbenbaring! Dér opførte 
aftenens fire velrutinerede musikere nemlig en fortræffelig blues-forestilling. Alle brillerede, både sammen 
og som solister. Der var super stemning på scenen. Der var smil, latter, udveksling af diverse bemærkninger 
og god kommunikation i det hele taget. Her skal det bare understreges én gang til: Gå ud og oplev Nello & 
the Helping Hand Blues Band, hvis du har mulighed for det, for du får dig en ordentlig én på blues-
opleveren, som du nok ikke havde regnet med at få.” 
  
Om musikken: “Det varierede repertoire er selvsagt blues i diverse afskygninger, men mange af numrene 
bliver leveret med et twist. Faktisk blev flere af kompositionerne vredet så meget, at de næsten ikke var til 
at genkende, men det virkede, og det var friskt og nyt at høre! Det gjorde koncertoplevelsen både sjov, vital 
og interessant. Og Niels Nello Mogensen optrådte som en både karismatisk og gennemtrængende 
bluessanger!” 
 

Ronni Boysen, guitar: 
Ronni er en af de mest efterspurgte og respekterede europæiske guitarister indenfor genren, og arbejder 
fast eller på freelance basis for bl.a. Mud Morganfield (søn af Muddy Waters), med svenske Kokomo Kings 
og danske Trainman Blues. Årets Danske Bluesnavn 2013 og modtager af Blueskartellets Ærespris i 2010. 
  
Mads D. Andersen, trommer: 
Mads turnerede som 21 årig med Otis Grand & The Big Bluesband 3 ½ år i hele Europa. Spillede der 
sammen med en række blues-verdensstjerner. Vendte hjem og joinede sin Bror Mike Andersens band i 6 år. 
Siden med både danske og udenlandske kunstnere, bl. a. Anders Blichfeldt, Ivan Pedersen trio, og 
udenlandske Alan Haynes, Tony Vega og Kai Strauss. 
  
Rasmus Stenholm, orgel: (afløser Kjeld Lauritsen fra 2022) 
En af de mest benyttede organister på den hjemlige blues-scene. Rasmus’ eksplosive, virile og virtuose spil 
tager folk med storm. Fast mand i Kenn Lending Blues Band og Grarup Allstars.  
Har arbejdet og turneret med folk som Henning Stærk, Rock Nalle, Sinne Eeg og Jesper Thilo. Tre solo 
udgivelser. 
  
Niels Nello Mogensen, bas og vokal: 
Nello startede i 1980 i Danmarks første punk-band Lost Kids. Siden 1996 fast mand hos Johnny Madsen. I 
dag også med Grarup Allstars som han var med til at danne. Årets DMA Live navn 2019.  
Nello har booket og turnéret med stort set alle på de danske scener og med amerikanske blues navne som 
Blues Lights, Ron Hacker og Hook Herrera. Har desuden tre rock soloalbums som sanger og komponist bag 
sig. 

Velkommen til musik i Røgen Forsamlingshus – 

It´s addictable 

www.roegenforsamlingshus.dk 


