
	
	
	

Rikke Mølgaard og Kansas City Stompers 
  
                                                                  
Vi gør det igen! Vi præsenterer Rikke Mølgaard og 
legendariske Kansas City Stompers – den 28. september på 
restaurant ”På Havnen”. 
 

 

 
 
Her er Kansas City Stompers med en lidt anden besætning, alsidighed:  
https://youtu.be/bCT1qyxc5OI 
 
  



For et års tid siden havde 130 mennesker en rigtig dejlig eftermiddag på 
Hotel Juelsminde Strand, da Rikke Mølgaard gav koncert sammen med 
Kansas City Stompers, der er Danmarks ældste jazzband. 
 
Vi gentager succesen, denne gang om aftenen ”På Havnen”, hvor vi satser 
på en lun sensommeraften måske med gæster både på terrassen og inde i 
restauranten.  
  
Rikke Mølgaard er på én gang både lokal og alt andet end lokal. Hun 
stammer fra Horsens, trådte de musikalske barnesko sammen med Sct. Ibs 
Skoles Bigband, fik for snart 25 år siden sin debut på Horsens Ny Teater 
sammen med pianisten Søren Bebe og slog for alvor igennem, da Stig 
Rossen hørte Rikke og Søren i foyeren efter en Stig Rossen-koncert. 
 
Stig Rossen hyrede på stedet Rikke til at tage med på sin turne næste år, og 
siden har Rikke Mølgaard sunget sammen med bl.a. svenske Tommy 
Körberg, irske Johnny Logan, Johnny Madsen, Big Fat Snake og Finn 
Nørbygaard 
 
Hun elsker stadig at synge og er fast sangerinde hos Kansas City 
Stompers,  og en halv snes gange om året er hun på tv i forskellige 
sammenhænge.  
Rikke har også turneret i USA med DRs Underholdningsorkester. 
 
 

 
 
Prøv lige at nyde den vidunderlige soulstemme : 
https://youtu.be/sbXH9Z1apDc 
 



 
Kansas City Stompers har mere end 60 år på bagen, og bandets 
grundlægger og leder, Niels Abild, tryller stadig med klarinetten, når bandet 
giver koncert. 
 
Det bliver til 150 koncerter om året i ind- og udland. Bandet har i mange år 
været fast inventar på Copenhagen Jazzfestival, og Niels Abild har endda i 
sine yngre år som en af de få danskere spillet sammen med Louis 
Armstrong.   
 
Bandet har gennem årene spillet med så kendte sangerinder som Monica 
Zetterlund, Wenche Myhre, Lill Babs, Gitte Hænning, Etta Cameron og 
Sanne Salomonsen – og altså nu Rikke Mølgaard fra Horsens. 
 
Sammen giver Rikke og Kansas ”På Havnen” nogle af de klassiske jazz-
numre, som vi forbinder med Rikke - krydret med lidt soul. 
 
 
 

 

 
 
Her er så en lille forsmag på repertoiret : https://youtu.be/cF-I9JBJot4   
 
Entreen er 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. 
Fra kl. 18 serveres stegt flæsk eller skipper labskovs.  
Prisen er 125 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer. 



 
Musikken går på kl. 20.00 og spiller indtil ca. 23.00 
 
Med sidste års succes in mente vil det være en god ide at reservere bord i 
god tid! Ring til Johnny på 22481370 eller 75693664 
  
Så ses vi ”På Havnen” torsdag den 28. september  
 
Hilsen fra Juelsminde Halvøens jazklub 
Sea-Side Club 

 
Tak til vores sponsorer. Uden denne støtte kunne vi ikke præsentere 
jazzmusikere som Kansas City Stompers og Rikke Mølgaard. 
          

 

 
 
	
	


