Søndags matiné 01. marts

OK-Den Gule Villa

Kl. 14.00 - 17.00

Søndags matinéer
første kvartal 2020
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Tomas Raa

Kom og oplev dejlige eftermiddage i selskab med musikere og sangere, som kun er til for at sprede det gode humør vi alle har så meget
brug for.

Brian Grønbæk er en storslået sanger, der spænder vidt.
Til denne koncert vil han give prøver på sine crooner evner
med sange som Moon River, When I Fall In Love og masser af
andre sange fra den store musicalsangbog.
Brian Grønbæk har efter sin uddannelse fra konservatoriet
bl.a. sunget backing for Stig Rossen på Østre Gasværk, han har
også sunget på Jytte Abildstrøms Teater, Københavns Musikteater, Capella Hafniensis, og så kan man op til jul opleve ham
som del af ” Schwanzen Sänger Knaben”. Han har også lagt
stemme til en række Disney-tegnefilm,
Bestilte billetter skal hentes senest. en halv time før koncerten.
Vil du have en god plads så kom i god tid

Vi ønsker at sætte OK-Den Gule Villa på det kulturelle Frederiksberg
kort – ikke kun for klubbens medlemmer, men for alle borgere, så
hver den første Søndag i måneden fra 14-17 inviteres der til Musik
Matine koncert. Med undtagelse af Januar og August hvor det er den
anden søndag hvor der spilles.
Zofia Katrine Hedvard er den faste værtinde på matinéerne og sammen med de fantastiske frivillige, mest skønne damer, men også herrer i Den Gule Villa afholder vi hver måned en OK klubbens Musik Matine med skiftene gæste vokalister.
Matineen består hver gang af 3 sæt, et til gæste vokalisten, et til
værtinden og et hvor sangerne skiftes til at synge. Der er altid tid til
en lille duet eller to.
Der er mulighed for at købe vin, øl, sodavand, kaffe og the og lidt at
spise på Matineen til rimelige priser.
Jeg håber at se rigtig mange jer.
Mange gode hilsner
Flemming Brank
Formand OK-Den Gule Villa
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Pris medlemmer: 30 kr.
Ikke medlemmer: 50 kr.
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Søndags matiné 02. februar
Kl. 14.00 til 17.00

Lone Selmer er opvokset på Frederiksberg og kom tidligt i
gang med musikken via kor og klaver undervisning.
Lone er også¨en fremragende pianist og er tit at finde på Cafe
Intime bag flyglet
Lone Selmer Er Uddannet på rytmisk musikkonservatorium som
solist Med sang som hovedfag. har udgivet 2 plader i eget
navn senest Dagslys. som består af danske snge 20erne til 50
erne. Spiller udover sit eget orkester, med det legendariske
Burnin Red Ivanhoe, med Havfruerne og the Barbees. Lone selmer har også spillet med Huggo rasmussen i deres fælles band
LoneHugoBand.
Hun bevæger sig udover Jazz også over i soul/pop genren og
er en meget benyttet korsanger og arrangør . har bla. sunget
for Birthe Kjær Østtysk Hustlers og Ivan Petersen o.a. Lone er
i gang med at uddanne sig kirkeorganist

Når man høre David Dunbars sprøde klang er man ikke i tvivl
om hans rødder i New Orleans Jazz
David er født og opvokset i Barton Rouge som er den største by
i Louisiana, og har i sin ungdom spillet med mange blues legender i New Orleans på blandt andet New Orleans og Miami Jazz
Festival.
David Dunbar er inspireret af mange, men nok først og fremmest Lui Armstrong og Harry "Sweets" Edison som han spillede
med i Soul Brass Bandet fra New Orleans sidste sommer på Copenhagen Jazz Festival.
David Dunbar har boet i Danmark i 15 år er vokset i den den
danske blues og jazz scene og har spiller med på Copenhagen
Jazz Festival og Funs Jazzfestival med mere. Han er fast på
de københavnske jazz og Blues scener hvor han blandt andet
har har spillet med Espen Just.
Bestilte billetter skal hentes senest. en halv time før koncerten.
Vil du have en god plads så kom i god tid.
Klaver: Mikkel Jakobsen
Bas: Tobias Dall Mikkelsen
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