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Koncert i Alling Beboerhus 
Fredag d. 12. september kl. 20.30 

 
Efter tre koncerter i Alling Beboerhus med legender som Peter Thorup, Hugo Rasmussen, Troels Jensen og 
sidst Fairport Convention, følger folkene bag Alling Beboerhus nu op med en koncertaften i tre musikalske 
genre, med ikke mindre end tre forskellige unge bands. 
 
Anders Graae er troubadour med kæmpestort T og af guds nåde. Han går gerne på valsen i al slags vejr for 
at besynge det liv, som vi alle sammen nok kender og dagligt må bide skeer med, men -som i al sin 
enkelhed - er så svært beskriveligt.  
Anders vandt i 2007 en stor sangskriverkonkurrence med nummeret ”Den anden pige”. Konkurrencen var 
sat i værk af TV2 Radio og bragte Anders i studiet med Chief 1, i Go´Morgen Danmark og i TV2 radio. 
Siden er ”Den anden pige” kommet i rotation i både TV2 Radio og på P4! 
Nu er Anders Graae aktuel med albummet ” Mens luften endnu er mild” som allerede nu også er blevet 
spillet flittigt over hele landet på diverse radio stationer!  
Bandet:  
Anders Graae - Vokal, guitar 
Jesper Lauersen - Bas, kor 
Jesper Westergaard - Guitar 
Anders Nielsen - Trommer 
Marianne Lewandowski - Kor, percussion 
Mette Poulsen – Kor, percussion 
 
Svendsen & Lodahl bevæger sig inden for den folk/rockede genre med afstikkere til reggae, rock og 
spoken word, de kalder det Folk n` Roll. Med deres finurlige musik og ikke mindst tekster og med 
deltagelse i semifinalen i LiveContest.dk (tidligere DM i Rock) er de efterhånden godt på vej til en karriere, 
med deres egen helt særprægede stil. Denne aften i Alling Beboerhus har digteren og sangskriveren tre tapre 
musikere med. 
Bandet:  
Henrik Svendsen - Vokal, Akustisk- og elguitar  
Mikkel Lodahl - Spoken Word og mundharmonika 
Rasmus Dalsgaard - Akustisk guitar og klaver 
Mads Engberg - Bas 
Emil Schrøder – Trommer 
 
Live Bleeding Fingers slutter med gedigen blues, dette unge band, med sangeren, sangskriveren og 
guitaristen HC Bugge i front, som formåede at give en imponerende opvarmning til Johnny Winter 
koncerten i Silkeborg sidste år. Deres debutalbum ”Live Bleeding Fingers” udkom 1. April. 2008. Med dette 
i bagagen lægger trioen op til en blå nat i Alling. 
Bandet: 
Guitar, sang - Hans Christian Bugge 
Bas, kor - Joakim Øster 
Trommer - Mads Andersen  
 
Alling Beboerhus markere sig igen med et arrangement, som er et musikhus værdigt. Tre unge bands som 
vil udfordre publikum, i en bred vifte af hvad der rører sig på den danske musikscene. 
Billetter til arrangementet koster 100kr. og sælges i forsalg hos Ry Konfekture & Vinhandel Klostervej Ry 
 
Arr. Alling Beboerforening og Kultursamvirket i Skanderborg 


