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Baldur - Ballerup Brass Band 28 Baldur - Ballerup Brass Band er kommunens ældste orkester. Det blev startet den 12. juni 

1947 og nærmer sig således sit 75 års jubilæum.

Vi er 26 medlemmer i alderen 36 - 87 år. Vi spiller gerne alle genrer og sørger ved hver 

eneste koncert for at formidle glad og velspillet musik ud over scenekanten.

Repertoire spænder lige fra marcher over sving til klassisk og underholdningsmusik. Kort 

sagt alt, bare det er godt og underholdende.

http://baldur-ballerupbrassband.dk/

Ballerup Harmoni Orkester 24 Harmoniorkester, har flere gange medvirket ved åbning af Musikfesten http://lautrupmusik.dk/orkestre-

bands/ballerup-harmoniorkester/

Ballerup Linedance 40 Ballerup Linedance er klubben der lægger vægt på samvær - glæde - motion

Til Ballerup Musikfest vil vi, ligesom tidligere år, vise danse fra de forskellig hold samt 

Workshops, så alle får mulighed for at deltage.

www.balleruplinedance.dk

http://balleruplinedance.dk

Ballerup Sogn / Ballerup Sogns organister 12 Personale fra Ballerup Sogn: organister, korsangere og evt præster fra Ballerup Sogn http://ballerup-sogn.dk

Ballerup Wildhorse Linedancers 20 Linedans, opvisningshold http://wildhorse.dk

Bech Ballet Akademi 10 Vi danser klassisk ballet og vil i år gerne vise lidt "blandede bolcher". http://bechballetakademi.dk/

Berg 1 Berg har,siden at hun var 13 år gammel, delt sine sange på Facebook og Youtube og fået 

en god fast fanskare. Genren er indie og teksterne er på dansk med en historiefortælling, 

som er inderligt aktuel og relevant for Bergs fanskare. Det har givet igen, og hun står på 

nuværende tidspunkt med 4 singler på spotify, hvoraf to af dem er endt på lister som bla. 

“New Music friday” - og med næsten 100.000 afspilninger på ét af numrene, er hun total 

klar til at sparke endnu mere røv.

http://meremonitor.dk/berg/

Big Blue Band 18 Big Blue Band er et lokalt forankret, full-size 18 mands big band med fast øvelokale på 

Brydegården i Måløv. Vi kommer altid i stiveste puds med både blazer og butterfly og 

spiller swingende jazz fra dengang Glenn Miller, Duke Ellington og Count Basie var 

kongerne i USA's dance-hals. Vores mission er at fylde dansegulvene med danseglade 

mennesker.

http://bigblueband.dk/

Big Dipper Band 19 18 mands big band med sanger Niels Bull. Spiller et varieret program af jazz standards og 

evergreens fra bl.a. Ellington's, Basie's, Glenn Miller's og Thad Jones' songbook. Levere 

god og swingende big band musik, der altid er godt at lytte og danse til.

Vores dirigent er Ole Kock Hansen som også har lavet arrangementer til orkesteret.

http://bigdipperband.dk

BmSO - Ballerup Musik Skole Orkester 30 BmSO er Ballerup musikskoles overbygningsorkester og består af øvede unge i 

aldersgruppen 14-30 år. Repertoiret er bredt og spænder fra klassiske original 

kompositioner til, blues, funk, pop, rock.

http://bamuk.dk/
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Boalth&Torp 2 Jazz, Lounge Duo, med fokus på den lære lyd og de gode sange http://facebook.com/Boalth&Torp

Brasiliando 6 Vi har en fælles passion for brasiliensk musik og spiller covers i egne fortolkninger 

inspireret af kunstnere såsom Joáo Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Elis Regina og Joáo 

Bosco. Vi spiller først og fremmest bossa nova, men tager også afstikkere til andre genrer 

såsom samba og afoxé, og vi elsker generelt at eksperimentere med musikken.

http://facebook.com/BrasiliandoCPH

Burning Anger 3 3 drenge der spiller virkelig god og velklingende rockmusik http://meremonitor.dk/deltagere/

Byrlund 2 Vi er en lille gruppe bestående af en sangerinde og en pianist. Sammen skriver og 

komponerer vi vores eget musik, hvorigennem vi forsøger at sætte fokus på vigtige emner 

og tabuer.

(tom)

Copenhagen Caledonia Pipe Band 10 Sækkepibeorkester - Danmarks ældste Pipe band - bandet holdt 50 års jubilæum i 2018 og 

har adresse på GRØNNEGÅRDEN, i Søborg/Herlev

http://CCPB.dk

Crossroads 3 Trio der spiller Eric Clapton Tribute http://crossroads-band.dk

De Samspilsramte 6 De Samspilsramte har i 8 år optrådt i foreninger og institutioner, til private fester og på 

offentlige festivaler. Vi er gode til at skabe stemning og medleven hos publikum, fordi vi får 

vort publikum til at synge med. Vi spiller og synger populær musik fra de sidste 100 år, dog 

med mest vægt på de nyere ting. Det kan være sange fra John Mogensen, Otto 

Brandenburg og andre fra 60erne og 70erne. Men det kan lige så godt være Lars Lilholt, 

Birthe Kjær vi "låner af. Så kan vi heller ikke skjule, at vi godt kan lide udenlandske 

evergreens fra Beatles ol. Så vi har et bredt repertoire.

http://desamspilsramte.dk 

De tunge drenge 5 Klassisk rock fra 50, 60 og 70’erne (tom)

Dee & the Bangeloes 6 Originale Rock/pop (tom)

Don't Breathe 4 Don't breathe, er et rock band. De 4 gutter har spillet sammen i snart halvandet år, og 

deres musik er fuld af energi og stemning.

http://meremonitor.dk/dontbreathe/

Duoen Christoffer og Niller 2 Duoen Christoffer & Niller inviterer på et gensyn med en masse klassiske jazznumre, 

herunder primært nogle af 60'ernes største bossanova-hits. Vi glæder os også vældigt til at 

synge og spille for jer!

(tom)

Egen Stemning 5 Vi spiller glad nordisk folkemusik (tom)

Gladsaxe Spillemandslaug 15 Nordisk folkemusik (dansk og svensk) http://gsl-spillemandslaug.dk

Glarmesterens Svende 4 Håndværker-og naversange, gårdsang og gadens sange, musik på harmonika, guitar, bas, 

sav, ukulele vaskebræt mm

http://glarmesterenssvende.dk

Glostrup Blæserkvintet 5 Vi er en aflægger af Glostrup Byorkester (tom)

Gospel Unusual 18 Svingende gopselkor med utraditionelle sange på repertoiret http://gospelunusual.dk/
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Hvileløse hjerter - En lille pose støj 4 Kim Larsen/Gasolin tributeband som har fokus den gode publikumsoplevelse af 

inddragelse med musik som de kender og kan skråle med på.

(tom)

Joy & Jollyboys 5 4 mands band med en sangerinde. Repertoiret består bl.a. af evergreens fra John 

Mogensen, Kim Larsen, Shu-Bi-Dua, Creedence Clearwater Revival, Elvis o.s.v - rigtige 

ørehængere, som alle kan synge med på i festligt lag.

(tom)

KlapperSangerne 30 rytmisk kor med et meget alsidigt repertoire; fortrinsvis viser, pop, jazz, blues- og 

rockballader.

http://klappersangerne.dk

Lady Marmalade Band 7 Bandet er et velkendt gammelt Ballerup band som spiller dansevenlig og iørefaldende pop-

, rock-, funk- og soul numre, som mange kender. Der var engang - et band med navnet 

"Sørens Skæve Gallere". Bandet spirede sidst i 1970’erne op fra Ballerup Musikskole. 

Dengang blev der spillet swing og jazz i lange baner. Bandets mangeårige eksistens har 

medført en del medlemsudskiftninger, men de nye bandmedlemmer har i tidens løb sat 

deres præg på bandets musikstil. Der skete især en forvandling, da bandet i starten af 

2005 fik en ung sangerinde. Efter mere end 25 år blev repertoiret endevendt og en helt ny 

stil indfandt sig i bandet. Pop, Rock, Funk og Disco. Bandet skiftede navn og blev genfødt 

som Lady Marmalade Band – i dag med sangerinden Liana Wolfsberg i forgrunden.

http://facebook.com/LMB.dk

Less is More 4 Vi har spillet sammen i 15 år, og drives af at levere en nærværende og musikalsk 

oplevelse. Vi spiller til alt fra den lille intime reception med lounge stemning til store 

forsamlinger hvor der skal danses. Vi består af sang, guitar, bas og trommer.

Repertoiret er Pop, rock, blues, soul, disco, country. Både egne og cover numre.

http://facebook.com/lesssmore.dk

M.A.S.K. 5 Moderne rockband der sætter gang i festen! Vi spiller energisk og melodisk rock som får 

folk op af stolene.

http://facebook.com/M.A.S.K.banddk

MAGIBA 14 Vi er 11 spillere, dels på de klassiske strengeinstrumenter, mandolin, mandola, kontrabas 

og guitar, suppleret med harmonika og tværfløjte. Vi har desuden to sangsolister, som 

levendegør mange kendte numre fra film-, operette-, og populærmusikkens verden.

http://magiba.dk

Mimrebanden 18 18 mands danse orkester med sanger (tom)

Mr. Andersson Bigband 17 original bigband musik med kant, humor, glimt og finesse (tom)

Ninas Jazzduo 2 Vi optræder med Poul Henningsens revyviser, både de kendte som “ tAg og kys det hele” 

som mindre kendte som fx “ Almindeligt”

http://facebook.com/Ninas-Jazzviser-

223075751924014

Pavlovskis Balalajkaorkester 30 Traditionelt balalajkaorkester, som spiller et varieret program med bl.a. russisk folkemusik, 

klassisk russisk musik samt musik fra resten af verden.

http://balalajka.dk

Purple Eclipze 7 egne numre .. en blanding af rock og ballader http://purpleeclipze.dk
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Ria Quist 1 Ria Quist, er et ungt sangtalent der fik medvind, da hendes band Lazia, fik et klart ja af 

dommerne i X Factor. Hun ønsker ikke medlidenhed, fordi hun er blind, men at hun 

anerkendes for sin musik.

http://meremonitor.dk/deltagere/

Runway17 4 Rock'n'roll – friske, rockende nyfortolkninger af numre fra 1953 til i går. Egne numre i 

samme, brede stil.

http://facebook.com/Runway17

Sarah Ring 2 Sarah Ring er en ambitiøs og dygtig sanger og rapper, der har meget på hjerte med sine 

rap/pop numre. Hun er opvokset i Ballerup, og hendes sange handler bl.a. om oplevelser i 

hendes eget liv. Sarah gæstes på scenen af blandt andre rapperen JEW.

http://meremonitor.dk/sarahring/

Saxe 2 Saxe tager jer med på en rutsjebane tur af kærlighedshistorier. Tekster der belyser begge 

sider af medaljen, når man er forelsket. Saxe skriver sine egne sange, men laver også 

covernumre af sine favoritartister.

(tom)

Saxofonkvartten Nord 4 En kvartet, der spiller lidt af hvert: jazz og klassisk (tom)

Slowdown 5 Vi er 5 mand der udelukkende spiller copy-numre, bl.a. Clapton, Springsteen, Dire Straits, 

Tom Petty, Kim Larsen mv.  Vi spillede også "Under Uret" i 2019.

(tom)

Special Treatment 5 Jazz-fusion / jazz-rock http://youtube.com/watch?v=jfcu9Kj2_j

I

Svanekollektivet 4 Svanekollektivet består af en gruppe af sangskrivere, som er blevet ført sammen af Esben 

Svane på Thyregod Songwritercamp.

Alle musikere befinder sig i Danmarks musikalske vækstlag, og alle har et højt 

ambitionsniveau for deres musiske projekter. Kollektivet er skabt i en tro på, at musikalske 

fællesskaber er givende, både for de involverede producere, sangskrivere og artister, for 

den musik som bliver skabt, og for det publikum, som musikken kommunikeres ud til og i 

samspil med.

http://svanekollektivet.dk/

Sweepy Swing 8 Bandets 7 musikere og sangerinden Lisbeth Sørensen spiller kendte og ørefaldende 

melodier, som de fleste kan nynne med på. Repertoiret kredser omkring swing-grenren, 

men bandet spiller også gerne op til dans med musik til standarddanse.

Swing Kings 18 16 mands traditionelt bigband med 2 sangerinder http://facebook.com/SwingKingsBigBa

nd

Thats Leif 5 Thats Leif spiller egne numre i genren Pop/Melodisk Rock.

Fængende melodier underbygger finurlige tekster af både livsbetragtende og stemnings-

/følelses-beskrivende karakter.

(tom)

The Black Spoones 4 Vi spiller 60’er rock som det lød den gang. Vi har det sidste års tid arbejdet med en 

akustisk udgave af 60ér rock, så det kan spilles i en dagligstue.

Derfor kan man her opleve 60ér musik uden at få ondt i knolden :-)

http://blackspoones.dk
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TIME OUT 3 PartyRock og SingAlong i Verdensklasse (tom)

Tom Skovgaard Ragtime & Swing Piano 1 Tom Skovgaard spiller swing, ragtime, boogie og blues – herlig swingende ”old-time-piano” 

musik på klaveret, som det blev spillet af Fats Waller, Jelly Roll Morton, Scott Joplin og 

mange andre af de kendte jazzpianister fra jazz’ens ungdom.

http://jazzpiano.tomskovgaard.dk/

Visens venner Ballerup 9 En flok ældre amatører der optræder med visesang http://visensvennerballerup.dk

VoiceZone 16 Rytmisk kor der synger det nyeste inden for pop- og ørehængere http://voicezone.dk

Værløse Folkemusikanter 17 Vi er et hold under Furesø Musikskole og en selvstændig forening, der spiller folkemusik 

fra mange lande og vi spiller også til folkedans.

http://vaerloesefolkemusikanter.dk

WONDERBRA 18 Bigband - men ikke helt som de "andre" http://facebook.com/Wonderbra

You & Me 2 Vi er en duo der spiller musik i genren Pop, Soul, Country, Folk, Blues. Vi har et bredt 

repetoire af egne og cover numre, og når ud til både unge og gamle. Vores passion er 

musik af den simple grund at det bringer glæde, fællesskab og positiv energi!

http://Facebook.com/britwilhelmsenmu

sic

Øreknepper 1 - har en stor kærlighed til musikken og den glæde, nærvær og hygge man kan skabe i 

musikkens tegn. Musikkufferten rummer sange for krop og sjæl, med et bredt repetoire af 

cover og egne numre i genren pop, folk, soul country.

http://meremonitor.dk/deltagere/


