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RELEASE 7. FEBRUAR

LIVE TUREN
You were just a face in the crowd er titel-
sangen der åbner - roligt, blidt og mørkt 
forførende - her sidder vi ved hjørnebordet 
i dæmpet belysning en hverdagsaften i en 
classy natklub, In another place in another 
town, omfavnet af croonerens bløde mørke 
stemme, iklædt det helt enkle indlysende 
akkompagnement…..sådan starter det – 
og sådan fortsætter det, Into my heart, into 
my life… og sådan slutter det….Out in the 
street walking around…

Jimmy Jørgensen gør det igen. Forfører os, 
underholder os, glæder os med sine sære 
personlige, besnærende fortolkninger af 
en række sange vi kender og genkender – 
var vi måske forinden i tvivl om, hvorvidt 
vi overhovedet gad kende mere til dem, 
så bliver enhver tvivl gjort til skamme når 
Jimmy og hans musikalske legekamme-
rater tager dem under deres nænsomme 
behandling, fjerner skrælden, koncentre-
rer sig om det vigtigste, om budskabet, om 
stemningen i musikken.

Fristende er det at skrive, at Jimmy 
Jørgensen ikke bare er… ”a face in the 
crowd”. Men den 46-årige multikunstner 
har mere end sit karakteristiske udseende 
… han har levet liv i bagagen: en faderløs 

småkriminel dreng, der som 14-årig bliver 
smidt ud af folkeskolen, sat i opdragende 
mesterlære, bliver og har sit virke som 
blikkenslager i en årrække, aftjener sin 
værnepligt i livgarden….samtidig med et 
vildt og frodigt natteliv som punker og 
musiker, der kulminerer i gruppen Hotel 
Hunger. Og herefter en tilværelse som 
kunstner. Som skuespiller. Som musiker, 
sanger, crooner, fortolker.

Det er bare et år siden Jimmy Jørgensen 
udgav sin første cd i eget navn, Come Into 
My Sleep. En udgivelse der fik masser af 
anmelderroser, og sange som Jimmy og 
hans producer og musikalske partner Boi 
Holm og band har turneret med i det sid-
ste års tid. Undervejs har de igen været i 
Chimney Top Roof Studio på Christiania, 
med et udsøgt hold af de bedste danske 
allround jazz og rock musikere (se besæt-
ning herunder).

Udover et par egne nye numre dækker 
repertoiret over en række velvalgte nye 
og ældre pop og rock numre. Numre der 
i originaludgaverne genremæssigt synes 
rigeligt langt fra hinanden, men som i 
Jimmy Jørgensen og co.’s magiske lyd uni-
vers bliver til en varm og helstøbt cd.

To. 17. feb. Vejle, Bygningen
Fr. 18. feb. Egå, Gl. Egå Forsamlingshus
Lø. 19. feb. Skive Theater
To. 24. feb. Odense, Posten
Fr. 25. feb. Holbæk Vandrerhjem, Sidesporet
Lø. 26. feb. Silkeborg, Performer House
On. 2. mar. Vind, Landsbycenter Vind
To. 3. mar. Ballerup, Baltoppen
Fr. 4. mar. Slagelse, Badeanstalten
Lø. 5. mar. Greve, Portalen
Fr. 11. mar. Rødovre, Viften
On. 16. mar. Helsingør, Toldkammeret
To. 17. mar. København, Bremen
Fr. 18. mar. Aarhus, Musikhuset Aarhus, Rytmisk Sal
Lø. 19. mar. Sønderborg, Sønderborghus

Live holdet er: Jimmy Jørgensen (vokal), Boi Holm 
(guitar), Hans Henrik Præstbro (keyboards), Mads 
Hyhne (guitar og trombone), Bastian Sjellberg (bas) og 
Mathias Klein (trommer).


