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22-00-

Finale med Hverdagens Helte - scene 11

22-00-

Finale med Hverdagens Helte - scene 11

Tone Lawaetz

Alder: 17-23 år

Boysen/Andersen Band

HH Stephansen

Alder: 25-26 år

Michael Hamilton

Schmidt, Skovgaard, Weje

Jeg bor i Århus, er sanger og sangskriver. Jeg fremfører mine sange på min
økologiske guitar. Min genre er blevet
kaldt for New School Entertainment
og jeg udleverer ofte mig selv og alle
andre med et glimt i det ene øje og en
tåre i det andet. I 2014 blev jeg nomineret til Danish Music Awards Folk i kategorien Årets Nye Talent. Jeg glæder mig
til mine tre små 20 minutters koncerter
i Grenaa.

En gruppe med højt humør i
højsædet.
Den hyggelige trio, Schmidt,
Skovgaard, Weje, spiller vellydende sange med fokus på
den gode stemning. Kom og
hør trioen, nyd en fadøl og få
en fantastisk fredag aften.
Antal deltagere: 3

T-Jam
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Alder: 63 år

Nordjysk Troubadur & sangskriver.

Arrangører: Pavillonen / ShopiCity Grenaa / Kulturskolen Norddjurs samt Grenaa Musik- & Eventforening

10

Jeg spiller instrumental (akustisk)
guitar. På guitaren gælder det om
at spille både bassen, rytmen,
melodien og nogengange trommerne - alt sammen på én gang.
Dette gør, at man kan spille musik
på guitaren, som lyder som et
helt band. Den vel mest kendte
betegnelse for genren er “Fingerstyle” eller “Fingerpicking”, hvor
specielt Tommy Emmanuel er et
stort forbillede for mange, inklusiv
mig selv.
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Sønde
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Salon Marzell
Café Kræs
Wagner
Torvet
Djurslands Bank
PITO
Matas
IVY Woman
Museum
Østjylland
Bog & Idé
Finalescene
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Alder: 23 år

Bred
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Alder: 40+

Vi har ikke spillet på gaden før, men vi et akustisk band, som
netop er dannet for at kunne spille i mange forskellige sammenhænge. Vi har en del jobs til fester, hvor vi spiller på to
akustiske guitarer og to af os synger.
Vi spiller gamle og nye pop- og rock-klassikere.

Jens Stage

Markeds
M

Sm

Vi spiller på lirekasse og harmonika. Vi har spillet på flere
julemarkeder, bl.a. Odense og
Fredericia. Vi deltager også i
Uldum gademusikkantfestival,
plus andre arrangementer. Vi
har også spillet på festivaler i
Norge, Finland og Estland. Vi
har aldrig spillet i Grenå, så
det vil vi glæde os til.
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Lirekasse og harmonika
Jeg hedder Radik og jeg har spillet gademusik på min spanske
guitar i ca. 16 år.
Jeg spiller populær guitarmusik
både klassisk, blues, rock og
techno.
Jeg er uddannet fra Sankt
Petersborg State University of
Culture & Art (Rusland) i 1998.

Alder: 65 år
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Sologuitarist/sanger, med et
sort repertoire – en blandet
landhandel.
Musikken er et bredt udsnit af
danske-engelske-amerikanske
klassikere, fra Bette Midler til
Pink Floyd leveret af et oprig
tigt hjerte og en, til dagen,
forhåbentlig velstemt western
guitar.

Radik
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Alder: 48 år
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Monrad

Vi kommer fra Jelling.
Det er primært mig, der styrer
løjerne, min kone er først lige
begyndt at synge med på nogle
numre.
Jeg har spillet en masse kopimusik gennem flere årtier, men har
sideløbende lavet en masse sange
Grønselv.
lanTilddenne lejlighed forestiller
jeg mig, at vi spiller favoritter fra
60èrne og frem iblandet et par
af mine egne. Det er så pop, folk
country genren.
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Vi er et band af gamle(unge) Grenaa gutter som godt kunne
tænke os at spille nogle sange til jeres festival. Vi har for nogle
år siden spillet på strøget i Grenaa, samt på diverse barer
og vandhuller, og en enkelt gang været på besøg hos Radio
Djursland og spille et par nummere. Vi er alle derefter flyttet til
den farlige storby. Men nu vil vi gerne vende stærkt tilbage, og
spille nogle af vores gamle fan-favoritter, for at minde os selv
og publikum om nogle gode (og meget slørede) tider.
Antal deltagere: helst så mange som muligt. Bandet består
dog kun af 3 smukke unge mænd. (+koklokke).

Aske Stampe

Alder: 63 år

p
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Swingende jazz - latin, og
smukke ballader på guitar
og piano. Hver for sig har vi
spillet i mange forskellige
sammenhænge, men det
er „kun“ to år siden vi fandt
sammen og opdagede vi
havde den samme tilgang
til netop den musik.
Hvordan man får vores
genre ud til et yngre publikum. Én af mulighederne
er jo at komme dér hvor de
unge er..... Og de er jo bla.
på gader og stræder.

Kolde bønner

ten

Vi er en duo fra fyn, der spiller
akustisk folk/pop båret af
sangerinden Tone Lawaetz’s
fantastiske stemme og hendes
selvskrevne tekster, der kommer
til live gennem akustisk guitar
spillet både af hende selv og
guitaristen Jakob Lyngbo. Tones
inspirationer tæller bl.a. Norah
Jones, Tina Dickow og Katie
Melua, og det er i samme musikalske univers, vi bevæger os.
Sangene handler om drømmene
og livet, kærligheden, tvivlen og
det at vokse op.

Alder: 52-62 år

ræn

Intens og fængende kvartet
med hang til rytmiske fortolkninger. Crumpet har eksisteret
i 3 år. Vi er et alsidigt band
som formår at opfylde musi
kalske behov der spænder
fra det autentisk akustiske til
den mere fyldige forstærkede
musikoplevelse. Et humørfyldt musikalsk og personligt
output.

Schmidt, Skovgaard,
Weje
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Alder: 40+

Kolde Bønner

21.30-22.00

Vi går alle på Grenaa Gymnasium i 3. Km. (Musikklasse). Vi
har alle en musikalsk erfaring
igennem bl.a. Musikefterskoler
og andet. Vi er en flok unge
friske mennesker på 18-19 år.
Med os har vi et repetoire af
danske og internatione klassikere, som helt sikkert vil få
sat en fest igang.

Crumpet

Anders Gantriis

Præmieoverrækkelse på Rådhuspladsen - scene 11

Alder: 31-36 år

Alder: 18-19 år

Crumpet

21.30-22.00

Vi spiller sange, der tager fat i pudsige situationer fra hverdagen og fortæller små historier. Musikken er legende og læner
sig ofte op ad gængse vendinger for så at overraske og bryde
konventionerne. Der vil være rig mulighed for at blive både
forbløffet, forundret og fornøjet. Bandets medlemmer spillede
sammen i forskellige sammenhænge for 15 år siden, og gruppen er nu (gen)opstået for at gøre Grenaa Gademusikerfestival
til noget helt særligt.
Medlemmer: Eskil S. K. Wadsholt, 36 år (sang og rytmeguitar).
Jo Kirkeby, 31 år (guitar) og Anders Thorborg, 32 år (cajon).

Kork

Monrad
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Monrad

T-Jam

engå

Crumpet

Ros

Michael Hamilton

19.45-20.10

Anders Gantriis er lokal og upcomming med eget materiale.
Han er med sin karakteristiske
stemme, personlige fordybende tekster og små historier, en
kunstner der får folk til at lytte.
Anders har spillet musik siden
han var teenager og der er
ingen tvivl om at han nyder at
optræde og komme med små
budskaber i hans sange. Der
er også plads til at fortolke
kendte klassikere som er lavet
gennem tiden på han egen
rolige måde.

Velkomt på Rådhustorvet - scene 11
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Tak for sidst
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Boysen /
Andersen Band
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Tak for sidst
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Rastløs

Tidspunkt

Nø

Vi er elever på SHPRO i Hør
ning. Vi har en del erfaring
med at spille akustisk – bla.
har vi spillet på Sølund i Skanderborg, et alderdomshjem i
Aarhus samt adskillige private
fødselsdage. Antal deltagere:
10. Vores repertoire spænder
over numre fra flere genre fx
rock, pop, ballader og hip-hop.

Scene 5

Thykiersvej

Alder: 17-21 år

Scene 4

Velkomt på Rådhustorvet - scene 11

16.50-17.15

18.35-19.00

Scene 3

Torvet

16.30-16.45

18.00-18.25

“Rastløs”
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Scene 1

Sø

Jeg hedder Charlotte.
Jeg er 19 år og bor i Grenaa
Jeg har sunget hele mit liv og har altid
elsket at være i musikken, det er ligesom en del af mig og jeg elsker at dele
min musik med andre.

Tidspunkt

Ågade

Alder: 17 år
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Charlotte Pindstrup

10 scener · 60 koncerter · 20 optrædende

yen

Åb

G

