Røgen Forsamlingshus

Præsenterer:

Jan Svarrer, Guitar – Mek Pek, Gulvbas – Rasmus Stenholm, Hammond orgel.

Vi åbner sæsonen 2021-22 i Røgen Forsamlingshus med et brag
Her kan alle være med.
Det bliver sjovt, godt og dejligt at mødes igen

Fredag d. 1. oktober 2021
Dørene åbnes 18.30. Servering af Tapas kl. 19. Show kl. 20.

Billetpriser: Enhedspris: 150 kr. Tapas 50 kr.
Billetkøb: MobilePay til Røgen Forsamlingshus på 84472
(Skriv: Mek Pek, antal billetter med/uden tapas 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

TOO MUCH MONKEYBUSINESS
Hylemorsom rock’n’roll
Et stærkt underholdende show, der byder på det bedste fra to verdener.
Mek Pek træder i karakter som vaskeægte rock’n’roller på vokal og gulvbas.
Komikeren Jan Svarrer udlever guitarheltedrømmen komplet med duckwalk og guitarsoli på
knæ - samt krampe i baglåret.
Alt imens Rasmus Stenholm syder igennem på Hammondorglet.
Rock’n’roll-evergreens og sjove sange, iblandet tyske undersættelser, forrygende
tangentrylleri og skøre indfald.
Der er fuld fart på, det er svedigt, det er morsomt og det er fra dengang, da rock'n'roll blev
født!

Jan Svarrer kan det hele – musiker, foredragsholder, skuespiller, komponist og
tekstforfatter – men først og fremmest har han etableret sig som en af landets bedste og
flittigste komikere. I sine turnerende forestillinger har han gang på gang væltet salen med
sin ustyrlige kropskomik, underspillet deadpanhumor og altid finurlige tekster.

Mek Pek fik sin første trompet som kun 4-årig i 1968.
Giveren var faderen, musikpædagogen Leif Falk (1940-2019), der i 1970'erne blandt andet
var medlem af Blue Sun. Mek Pek's første offentlige optræden havde han samme år
på jazzklubben Tagskægget i Århus sammen med faderens daværende trio.
Nogle år senere blev han medlem af børnerock-gruppen De Rå Rødder.
Som elev i Århus friskole var han med til at skrive og opføre flere musicals
og i 9. klasse spillede han guitar i gruppen Spermoladerne, der sang sjofle
og platte sange. Kammeraterne gav ham i den forbindelse kælenavnet
Mek Pek, der siden blev hans kunstnernavn.
I sensommeren 1979 blev han medlem af punkbandet Lost Kids i hvilket han spillede bas
frem til sommeren 1982. Lost Kids var Danmarks første punkband og udgav 2 singler og 2
albums.

Rasmus Stenholm, er en alsidig herre. Ikke blot kan han traktere sit orgel, han er i dén
grad tangentmand i bred forstand. Han har spillet bluesjazz med egen trio, for eksempel
med superguitaristen Uffe Steen. Desuden har han en lille håndfuld glimrende cd’er ude i
eget navn. Rasmus Stenholm har også spillet med Johnny Madsen, med Rock Nalle, med
den britiske Fairport Convention-guitarist Jerry Donahue og i Rock’n’Comedy med Mek Pek
og Jan Svarrer blandt mange andre, så det må siges, at Rasmus Stenholm spænder vidt.

Musik i Røgen Forsamlingshus får det bedste frem i både artister og publikum.
Velkommen og rigtig god fornøjelse.

roegenforsamlingshus.dk

