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Gennem mere end 1.000 koncerter i 21 forskellige lande har det hårdt swingende 

ensemble etableret sig som et af de flittigste navne på den danske og europæiske 

livescene. 

Dørene åbnes kl. 18.30 - spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30 

Billetpriser: 
Medlemmer: 200 kr. 
Ikke medlemmer: 250 kr. (200 kr. plus dagmedlemsskab 50 kr.) 
Et måltid mad 75 kr. pr. person 
 
 Billetkøb:  

MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus på: 84472  

(skriv: Risager, 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 

roegenforsamlingshus.dk 



THORBJØRN RISAGER 
& THE BLACK 
TORNADO 
De har været på turné i 15 år, og nu vender den rutinerede blues- og rocksanger, sangskriver og 

guitarist Thorbjørn Risager tilbage til Røgen Forsamlingshus d. 6. marts 2021 med sit band The 

Black Tornado. 

På et tidspunkt hvor teknologien ellers regerer over musikindustrien, kører Thorbjørn Risager & 

The Black Tornados blues-rock på human kemi. Musikken er blandet, rørt og formet af de omtrent 

800 shows, som Thorbjørn Risager & The Black Tornado har spillet i 21 lande gennem det 21. 

århundrede. 

Om den seneste plade, ‘Change my Game’ skrev B.T.: 

”Danske Thorbjørn Risager kan synge som sin egen dynamiske blanding af Ray Charles og Bob 

Seger. Han kan spille guitar som djævlen selv – både højt og løssluppen og tilbageholdt og 

drillende. Og så kan han styre sit otte mand-store band så det er en ren partyfornøjelse. Men 

Thorbjørn kan også noget, som mange andre blue-rock-mestre ikke kan… han kan nemlig skrive 

sange, der sidder lige i kassen.” – Henning Høeg, B.T 

 

Thorbjørn Risager & The Black Tornado: risager.info 

 

1.            Come on in….. 

Live-musik i Røgen 

Får det bedste frem i både 

band og publikum   
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