Musikprogram Algot 2017

4. - 7. juli - Helge og Rebold
for første gang optræder Sten Rebold og Helge Sørensen hos Algot fra havet. Publikum kan forvente lige
dele humor og professionalisme, og er garanteret en fornøjelig, musikalsk optræden!

9. - 11. juli - Anders Gantriis
Anders Gantriis er 40 år er opvokset på Djursland og har spillet musik siden han var teenager.
Anders er Plade aktuel i 2017 men ud over at spille sine egne numre, tager han også ud med stor glæde
for at underholde glade mennesker, rundt i Danmark på de små hyggelige værtshuse, Fester, bryllup, firma
fest osv… og har med ca. 500 jobs i bagagen en go erfaring med hvordan han skal sparke gang i festen.
Med han karakteristiske stemme og hans guitar genskaber han kendte klassikere og nye hit. Humøret er
højt og der er garanti for en fest når Anders spiller.

13. 14 og 16. juli - Ole Bech Trio
Ole Bech Trio består af Ole Bech (guitar, dobro og sang), Kristine Kier Jørgensen (vio) og Jakob
Mouridsen (guitar) der sammen spiller forskellige blues og rockabilly og rock 'n roll numre i trio
opsætning med god energi og masser af solistiske indslag!
Ole Bech spiller i mange forskellige sammenhænge, bla. i originalbandet Pocket Players og festorkesteret
Soulmates og mange andre. Fælles for dem alle er blues og rockabilly der ligger hans hjerte meget nært.
Kristine Kier Jørgensen er rytmisk violinist uddannet fra konservatoriet, og spiller blues, rock og til tider
jazz og har et meget sofistikeret og varieret spil med masser af nerve. Hun er opvokset i musikfamilie og
har haft violinen i hånden fra barnsben. Jakob Mouridsen er blues og rock guitarist, men har igennem
konservatoriet udviklet et bredere solosprog. Der bliver masser af gang i den når Ole Bech Trio spiller, og
vi garanterer hyggelig sing-along stemning!"

18. - 19. juli - GASBOX Duo – Gasolin’ & Kim Larsen
Der er ingen tvivl om at Kim Larsen er en af Danmarks største kunstnere og personligheder gennem
tiderne. Kim Larsen har i over 40 år spillet og sunget sig ind i et stykke dansk kulturhistorie, først med
Gasolin’ og siden som solist. Både den fattige mand på gaden, de kære børn, de rige, de ældre og selv
dronningen kender til sangene der har udnævnt gavflaben til Danmarks Nationalskjald.
Gasbox har siden 2010 spillet flere hundrede koncerter. Efter deres medvirken i Tv-programmet
”Danmark har talent” på TV 2 hvor de nåede helt til semifinalen, har de fået god medvind på landevejen og
opnået masser af succes, ikke mindst fordi forsanger og guitarist, René Hejdmann, både lyder og ligner

originalen selv så man tror det er løgn. Med sig har René sin altid velspillende musikalske legekammerat
fra Gasbox, René Davidsen (guitar).
Gasbox Duo spiller og synger, med stor respekt, sangene som har gjort Gasolin' til Danmarks største
rockband gennem tiderne og ikke mindst Kim Larsen til en af de største danske kunstnere nogensinde og
med en af Danmarks bedste Kim Larsen sangere i front, giver de publikum en koncertoplevelse fyldt med
nostalgi, intensitet og personlig indlevelse, der er så tæt på den ægte vare som man kan komme.
Dommerne i ”Danmark har talent” er ikke tvivl.
"Jeg lukkede lige øjnene et øjeblik og du var jo fuldstændig Kim Larsen – du kan jo hele hans mimik. Han
lever – gud være lovet – den dag i dag, Kim. Det er meget svært ikke at forelske sig i hans sange.”
- Jarl Friis Mikkelsen
"Jeg er total rystet – jeg kunne overhovedet ikke høre forskel. Jeg synes i spiller pisse godt."
- Peter Frödin
"Jeg er imponeret, virkelig imponeret. Hold kæft hvor bliver man glad”
- Nabiha

20. 21. og 23. juli - The Rolling Blues Revival
Den bedste blues- og rockmusik fra 50, 60 og 70erne. Hits fra kunstnere som Rolling Stones, Neil
Young, BB King, Creedence Clearwater Revival og Jimi Hendrix m.fl.

24. - 26. juli - Schmidt & Skovgaard
Alt godt fra 60'erne til i dag. Med kunstnere differentierende fra Kim Larsen, TV2, The Beatles, Justin
Bieber, Emil Stabil, og Lukas Graham er der med garanti musik for enhver ! En garanti for højt humør og
super underholdning.

27. juli - Tennis Band - intimkoncert

28. juli - Tennis Band - OPEN AIR KONCERT
Hvornår har du sidst været til koncert med Take That, Haddaway, Nirvana, MC Hammer, Ace of Base,
Kim Larsen, Green Day, Village People og Robbie Williams på én og samme aften? Tennis Band giver dig
cremen af de sidste fire årtiers hit-musik i et halsbrækkende, hæsblæsende, velspillet og sporty show med
energien og følelserne uden på de stramme tennis-shorts. Kodeordet er underholdning, når de
dansevenlige hits ryger over nettet med 200 kilometer i timen – så kast dig ind i kampen og gå
fuldstændig McEnroe sammen med alle de andre

30. juli og 1. - 2. august - Tom Kristensen og band
Et glædeligt gensyn med bl.a. Tom Kristensen, der er stærkt tilbage! Trioen spiller i ‘un-plugged' ånden,
med udgangspunkt i den engelsksprogede sangskat, men også med afstikkere til den danske.

