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BOOKING PRESSE 2018

Ny holdopstilling
Bagkæden på holdet er blevet skiftet ud, og det har givet plads til et par friske og bundsolide nye indskiftninger i form af trommeslager Lars Møllenberg og bassist Johannes Liingaard Jørgensen. Yderligere
info til højre.

Tre albums med egne sange
Efter de to anmelderroste albums - New View 2011 og Sleepers Express 2014 - har The Bob Nova Project
nu udgivet det tredje album i januar 2018.
Musikstilen på alle tre udgivelser er en cocktail af nordisk bossa nova og jazz tilsat en knivspids pop.
På de to seneste albums, Sleepers Express og Golden Sun har bandet været så heldige, at få den norske
jazz-komet Live Foyn Friis med på flere flotte duetter. Den optimistiske og livlige duet, Dance, fra det
forrige album, fandt vej til et massivt airplay på DR P8 Jazz og sangen bliver stadigvæk spillet jævnligt.
Hun har sidenhen været en del af bandets line-up ved flere lejligheder.

Koncert
Bandet har med stor succes frekventeret blandt mange andre Musikhuset på Aarhus Jazz Festival, Riverboat Jazz Festival i Silkeborg og Jazzy Days i Roskilde, og planen er også at komme på landevejen i 2018.
De smukke, stemningsfulde, bossa nova baserede sange, leveres med indlevelse og elegance som altid,
og garanterer altid for en indbydende og opløftende liveoplevelse.
Når kalenderen tillader det, kan Live Foyn Friis troppe op og være en del af The Bob Nova Project’s line-up.
Kontakt vores booking ansvarlige herunder, hvis I gerne vil høre os live!
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Stein and Engelhardt
Sang/akustisk guitar og elektrisk guitar
Makkerparret - aka Sverre Stein Nielsen og Thomas
Engelhardt Rasmussen - har gjort hinanden følgeskab
i projekter inden for rock, pop og americana - særligt
i bandet Funky Nashville. Her udgav de albums og
turnerede i USA, Canada, Tyskland og Danmark. Flere
af deres sange er blevet placeret i amerikansk film og
tv. Thomas er uddannet på musik-videnskab i Aalborg/
Århus, og Sverre er autodidakt sanger/sangskriver.

Freddy Rasmussen
Saxofon
Konservatorieuddannet fra kons i Odense. En meget
alsidig musiker, der har spillet alt fra rock i 50’erne til
bebop med sin egen kvartet. Har spillet med bl.a Etta
Cameron, Torolf Mølgård , Jesper Thilo, Butch Lacy,
Jens Jefsen, Carsten Dahl, Riverband og mange flere.
Blev i 1977 kåret til Årets Jazzmusiker på Jass-festivalen i Holstebro. Prisen blev i øvrigt overrakt af en af
inspirationskilderne, Stan Getz.

Lars Møllenberg
Trommer
Uddannet på konservatoriet i Aarhus. Har spillet trommer i forskellige Aarhusianske soul- og funkorkestre,
bl.a. med Veronica Mortensen i Soulstikkerne og i
Jakob Elvstrøm Quartet. Har desuden spillet trommer
i div. musicals, fx. Les Miserables med Stig Rossen og
senest Shubidua The Musical på Fredericia Teater.

Johannes Liingaard Jørgensen
Bas
Uddannet på konservatoriet i Aarhus. Har gennem
de seneste 30 år spillet bas i et utal af forskellige jazz,
salsa og verdensmusik orkestre i og omkring Århus.
“Suppe steg og is” er der også blevet tid til.

