
Røgen Forsamlingshus 

Præsenterer: 

 

Esben Just – Solo – 
Just on fire 

Stemningen fra New Orleans musikken flytter ind i 

Røgen Forsamlingshus. Esben Just er som et 

sprudlende festfyrværkeri. Han sparker energi og 

løssluppenhed direkte i hovedet på sit forsvarsløse 

publikum. 

 

Lørdag d. 22. april 2023 kl. 20.30. 
                                               Dørene åbnes kl. 18.30 spisning kl. 19. 

Billetpriser:                                                                                     
Medlemmer: 185 kr. 

Ikke medlemmer: 235 kr. (185 kr. plus dagmedlemsskab 50 kr.) 

Et måltid mad: 85 kr. 

Billetkøb: MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus på: 84 472  

(skriv: Esben Just, 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 god fornøjelse 
www.roegenforsamlingshus.dk 



Esben Just 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Han er som et sprudlende festfyrværkeri på en scene, der sparker energi og løssluppenhed direkte i 
hovedet på sit forsvarsløse publikum. 
 
På det nye album ”Just On Fire” smages desuden til med Esben Justs utæmmelige lyst til at underholde 
under mottoet: Lad aldrig sandheden stå i vejen for en god historie! Så belav dig på skarpe observationer 
fra hverdagen, saftige fortællinger fra landevejen 

Igennem sit arbejde med spjustfrost og Esben Just trio har han vist, hvorfor New Orleans musikkens 
herligheder tiltrækker ikke blot publikum, men også musikere i alle aldre. 
 
Med sine solo jobs har han givet plads til at der kan sættes ord på de oplevelser og traditioner som NOLA 
genren bygger på. Og lige for tiden er det ord der står længst fremme på listen: ”FEST”. 
 
Den talentfulde Entertainer sætter musikken, spilleglæden og sin unikke musikalitet i højsædet. Få andre 
danske musikere forstår ligesom Just at spotte, indfange og fastholde den øjeblikkelige situation – og 
kæde den sammen med klaverets rytmiske, groovy og inciterende vellyd.  

 
Entertainer? Jo, tak. Endda med rigtig store bogstaver. 
 
Esben Just giver den fuld rulle, med udgangspunkt i sin kærlighed til alt godt fra New Orleans musikkens 
herligheder, bliver der både brug for dansesko, syng med stemme og håndklap, når han sætter gang i 
festen. Der er intensitet og autencitet i luften når Just sætter sig bag klaver og mikrofon, for at 
fremmane stemning og liv. 
En kærlighedserklæring til den håndspillede musik og til det beat der opstår når øjeblikket gribes og 
fortolkes med åbne sanser.  
 
Det er en stor fornøjelse for Røgen Forsamlingshus at kunne byde velkommen til en fest med Danmarks 
New Orleans Rock’n’blues pianist nr. 1. 
  

Musik i Røgen Forsamlingshus - Det er vanedannende! 

www.roegenforsamlingshus.dk 


