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23. & 24. maj 2014 
Torslundevej 34 

Torslunde 
2635 Ishøj 

 

Billetter kun i forsalg 
Fredag kr. 200,-  Lørdag kr. 300,- 

Kombi kr. 425,- 
 

Køb billetter: 
 

Tinas Pølser, Ishøj (Torslundevej) 
Salon Jalsøe, Torslundevej 115 A 

                Trunte Bottelet, Ishøj Bygade 109 
eller: 

   www.torslunde-festival.dk 
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18.00  Mik Schack´s Blues Pimpels 
Torslunde Festival 2014 sparkes i gang med en god 
gang solid og svingende blues, rockabilly, soul, 
jazz—kort sagt alt der svinger ! 

   

   21.00  Esben Just Trio 
   Lad Esben Just Trio sprede den gode stemning med  
    tamburiner, megafon og julepynt, med New Orleans      
    musikken som omdrejningspunkt - nyd blues, funk,  
    boogie, jazz og rumba !   

Fredag den 23. maj 2014: 
 

18.00  Årets Festival åbner - kolde fadøl og Tinas pølser 

Lækker Festival-mad: 
Igen i år vil der være mulighed for at købe mad både fredag og lørdag. 
Tina´s Pølser sørger for lidt godt til ganen fredag aften, og lørdag tænder 
vi den store grill og byder på hjemmelavede burgere, saftige spareribs og 
andet godt ! 
Kolde drikkevarer: 
Torslunde Festival byder på stor bar med alt hvad hjertet begærer  -  
kolde fadøl, vin, lækre drinks og shots til fornuftige priser. 
Campering: 
Der vil være mulighed for campering - ganske gratis ! 
Toilet & bad: 
Der er rigtige toiletter med træk og slip, men  bad har vi desværre ikke ! 

Husorkester - Hard Bargain Blues Band 
Vort trofaste husband som altid leverer blues der 
kommer ud over scenekanten! 

23.00  The Boss  
Er du til Bruce Springsteen så er du også til  
The Boss der spiller hele kataloget fra Spring- 
Steens mange klassikere og store hits. Der 
skabes hurtigt en intim og dynamisk koncert-
stemning. 
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14.00  Festivalen åbner - kolde fadøl og hjemmelavet grillmad 

Lørdag den 24. maj 2014: 

16.00  Ladies Sing the Blues 
Svingende Blues med vokaler der går 
lige i hjertekulen, og rytmer der går 
lige i benene…..Det bliver godt! 
 

20.00  Sgt. Major 
Er du til svedig mandfolkerock og god stemning så 
er dette lige noget for dig! Sgt. Major spiller rock-
klassikere fra The Animals, Rolling Stones over 
Neill Young med udgangspunkt i solid guitarrock - 
Fyr den af soldat ! 

14.00  Peter Nande 
Peter Nande har en varieret blanding af rå blues 
og eksotiske rytmer krydret med jazzede indslag. 

22.00  All Stars feat. Rugsted & Kreutzfeldt 
Festivallen afsluttes med et festfyrværkeri af musik fra alle genrer, bl.a. de 
utrolig populære Rugsted og Kreutzfeldt sammen med mange andre populæ-
re solister. 
 

Husorkester: Orkan - masser af energi og swing du ikke må lade rulle forbi! 

18.00  News m. Nadia Stein  
Nadia Stein havde det ene hit efter det andet  
i sin tid som forsanger for bandet News. Glæd 
dig til en koncert hvor du både kan grine, 
græde danse og synge med på hits som 
bl.a.”1000 kys” ”Alle andre si´r” ”Helt alene” 
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Sponsorer: 

JBK Offset ApS 
20 13 06 32 

Tina´s Pølser  Torslunde Bylaug 

Frisør 

Trunte Bottelet 
Ishøj Landsby - 43718080 

Fohlmann 
El-service ApS 

43 71 43 70 

Salon Jalsøe 
Torslundevej 115 A 

2635 Ishøj 

43 99 60 99  

Murerfirmaet Jalsøe  
v/Kim Jalsøe 

43 99 19 79 

PER HANSEN ENTERPRISE 

Restaurant Bunkers 
Telefon: 32 55 00 33 

mail: book@bunkers-faw.dk 

Malermester Kim Andersen  
Torslundevej 135 
2635 Ishøj 
TLF: 26 21 13 61  

Vordingborgvej 

Herfølge 

Malermester 

Annette Lindberg 

Lokesvej 4—2635 Ishøj 

Mobil  22 99 09 26 

The Dybdahl Co. 

Torslunde sogn & kirke 


