LIVE MUSIK SOMMAR!

R

Bjärreds Krog. Följ oss för att se nya events som dyker upp!
Lör 18 maj – The Original Five, Bluegrass, kl. 19.30

Genuin och välspelad Bluegrass utlovas med några av Europas finaste musiker inom genren. Traditionellt material
varvas med nyskrivna hits, sprudlande instrumentaler varvas med smäktande ballader och a capella-nummer!

Fre 31 maj – Andi Joseph, pop/rock, kl. 19

Andi Joseph är ett uppskattat one-man-band som turnerar både i Sverige och Europa. Andi sjunger och spelar
covermusik med en bred repertoar inom akustisk rock/pop.

Fre 14 juni – Hannah & Lukas, stämningsfull pop/rock, kl. 19

Sång, gitarr, keyboard och mycket känsla med Hannah & Lukas. Med tolkningar av bl.a. The Rolling Stones,
Van Morrison, Cat Stevens & Sam Smith; både gamla klassiker och nya låtar!

Lör 15 juni – Salsa Energia, Salsa & Bachata, kl. 12.30-16.30

Kom och dansa eller ät en bit mat och njut av musiken och fira in sommaren! Reynold & Ana Maria, professionella
dansare och glädjespridar, visar och inspirerar! Många skratt utlovas!

Lör 29 juni – ¡Ay, Tarara! & Faïka Ammar, Flamenco, kl. 19

¡Ay, Tarara! är Irene och Olle Pelayo Lind, en flamencoduo från Lund som spelar flamenco i traditionell stil med
influenser från svensk och spansk folkmusik. De uppträder här tillsammans med dansaren Faïka Ammar som gör
sin egen koreografi.

Fre 12 juli – The Delmore Sessions, Hillbilly & Blues, kl. 19.30

Favorit i repris; Maria Stille & Homesick Mac. Genuin hillbilly och blues från förkrigsåren, framfört med mycket
kärlek och stilkänsla. Vi får höra fräscha arrangemang av originallåtar som med tiden kommit att bli stilbildande.

Lör 27 juli – Josefin Björk Werner, Tradjazz & Swing, kl. 20

Josefin har på kort tid entrat jazzscenen, och mött stor uppskattning med sin vackra röst, innerliga uttryck, och
glädjefyllda utstrålning, inspirerad av Lil Hardin Armstrong, Ella Fitzgerald och Billie Holiday. Hans-Inge ”Singe”
Magnusson är en virtuos och välrenommerad pianist med en mycket medryckande spelstil. Tradjazz & swing med
en elegant glimt från jazzens tidiga era!

Fre 9 aug – Micke & Masse, Blues, Rock & Reggae, kl. 19

Blues, rock och reggae från sextiotalet till nutid. Micke & Masse underhåller med en mix av energi och glädje.
Trevlig stämning och drag utlovas. Sjung med, dansa och ha kul!

Lör 24 aug – Tommy & Roger, melodiös pop & visor, kl. 19

Populära Tommy & Roger gästar återigen Bjärreds Krog lördagen den 24 aug. Tur och Retur” eller ”Tommy och
Roger” är två musiklärare från Bjärred med brinnande hjärtan för melodiös popmusik från 50-talet och framåt.
Musiken framförs på gitarr och keyboard och med skön stämsång.

Varmt välkomna!
Boka bord: 046-29 35 50

info@bjarredskrog.se, bjarredskrog.se

