
Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger
Kapelmester Niels Abild er rigmandens umulige søn, der kommer fra et næsten Downton Abbey hjem. 
Et velhaverhjem med privatchauffør og egen flyvemaskine. 

Niels startede orkestret Kansas City Stompers i 1951, Europas ældste jazzband, som havde 70 års jubi-
læum i 2021. Niels var medarrangør af den første Roskilde Festival og CPH Jazzfestival og meget mere, 
bl.a. formand for 13 jazzklubber landet rundt. 

Niels kommer med yderligere 2 af DK's bedste musikere, holder foredrag om sit brogede livlige liv og 
spiller dejlig musik ind imellem.

https://youtu.be/dM-vbrYKf4I   https://youtu.be/N6jTF-mYWTQ    https://youtu.be/ni4KY6tDj0U https://
youtu.be/STx7alWJZXA    https://youtu.be/yWxw_0tcjao   https://youtu.be/Rom3MiTif4o https://youtu.
be/4xsWNE5FNco    https://youtu.be/ZHXKwSTs-g0 

Niels har optrådt med et væld af kendte solister, bl.a. Louis Armstrong, Gitte Hænning, Sanne Salomon-
sen, Stig Rossen, Micael Bondesen, Otto Brandenburg, Daimi, ja næsten alt der har bevæget sig på den 
danske scene de sidste 70 år.

Foredraget er på 2 gange 35-40 minutter med en pause imellem. Foredraget bliver flettet sammen med 
danske sange, som publikum elsker. Musikken leveres på fornemmeste vis af pianisten Ole Koch Hansen 
og bassisten Jimmy Roger Pedersen.

Pris og kontakt
Niels Abild, Ole Koch Hansen og Jimmy Roger Pedersen: 10.000 kr
Uden bassist er beløbet 7.000 kr.
Hertil kommer transportomkostninger, hvis det er mere end 50 kilometer fra København.
Vi medbringer klaver og anlæg.

Niels Abild
Oldvejen 15
4300 Holbæk
Tlf. 40 26 98 71 
kansascitystompers@post.tele.dk

Musikalsk foredrag
En farverig livshistorie med supplerende musik med nogle af Danmarks bedste musikere
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350 kan ikke tage fejl!!! 

Niels Abild 
”En farverig livshistorie” 

Vores MandagsHøjskole med 350 deltagere har haft besøg af Niels Abild, Ole Kock Hansen og Jimmy 
Roger Pedersen 350 deltagere. Niels fortalte charmerende om sin spændende livshistorie – afbrudt af 
fantastisk musik - stående applaus og ekstra numre. 

”Medrivende. Helt i top, spændende historie. Farverig. Formidabel. Givende. Forrygende og inspirerende. 
Fantastisk musik. Hvor er de dygtige. Virkelig godt og medrivende. Flot musik”. 
Blot et lille udpluk af de mange begejstrede udsagn fra vore deltagere.  

Som arrangør har det været en fornøjelse at ha` Niels, Ole og Jimmy på besøg. Forberedte, en engageret 
fortæller og musikere i absolut topklasse.  

En flot eftermiddag i Kunst & KulturHøjskolen. 

 

Jørgen Ejlskov 
Forstander 
Kunst & KulturHøjskolen 
Tlf.2887 7490 
www.kunstkulturvejle.dk

        

                                   

 


