
                                                           

SKETCHES 
 

Cafeen Funke bringer musikken ud til dem der ikke kan komme til musikken. 
 
Caféen Funke og Duoen Sketches (Søren Lee/Thomas Agergaard) søger om en koncertrække hvor Sketches er centrum for en række 
gæsteoptrædener. 
Musikkens omdrejningspunkt går fra folketone, til Blues, jazz og moderne melodisk fri tonal musik. 
 
I forbindelse med koncerterne samarbejder Cafeen Funke med Duoen Sketches og Musikforeningen Muse om at bringe musikken ud 
til en bred vifte af institutioner på Nørrebro, for at tilbyde dem koncerter med de professionelle musikere som optræder under 
Cafeens Vinterjazz program. 
 
Cafeen Funke er nyistandsat og indrettet med intimscene og rummer optimale forhold for mindre rytmiske kammermusik ensembler. 
Der er investeret i et nyt sangeranlæg, ny scene og akustikken er der taget højde for under ombygningen i det nye Funke. 
Funke vil gerne genoplive de gode dage i 90’erne hvor musikken stod stærkt og var et centrum for livemusikken i København. 
Beliggenhed Cafeen Funke, Blegdamsvej 2 ved Sankt Hans Torv. 
 
 
Cafeen Funke Arbejder fast på at udvikle stedets musikprofil, og på at musikerne mødes i de bedst tænkelige forhold. 
 
Cafeen Funke vil løfte hele lokalsamfundet ved at bruge musikerne på lokale institutioner da vi mener de også skal møde 
Vinterjazzen og nogle af de bedste musikere på den Danske scene.  
Projektet tager kontakt med Børnehaver, lokale skoler, ungdomsskoler, plejecentre og tilbyde stederne intimkoncerter, da vi ønsker at 
bringe musikken ud til dem, der ikke kan komme til musikken, nu når musikerne alligevel gæster bydelen. På den måde kan man 
løfte lokalsamfundet og musikernes arbejdsområder. 
Musik skaber fællesskab og bygger broer, hvor det ellers kan være svært. 
 
Flere af musikerne har erfaring fra LMS Levende musik i Skolen, eller fra Musikforeningen Muse, https://musikforeningenmuse.dk 
Eller har arbejdet med musik til de mindste. 
 
Sketches har inviteret Michala Østergaard Nielsen, Nynne F. Hedal, Richard Andersson, Tobias van der Pals, Zoltan Csörsz, Randi 
Pontoppidan. 
Alle musikere er gæster, der peger frem mod vores kommende projekt, som er i samarbejde med Karen Blixen Museet i Rungsted. 
Projektet er musik til Karen Blixens roman 7 fantastiske Fortællinger.  
Sketches har bl.a. for nyligt optrådt på Karen Blixen museet og i Næstved Koncertforening i kompagnihuset i Næstved.   
 
 
Agergaard og Lee, har dannet duoen Sketches. 
Vi vedhæfter en Mp3 fil, optaget af Tonemester Linjen på DKDM oktober 2022. 
Line up:  
Thomas Agergaard - saxofoner 
Søren Lee - guitar 
Nynne F. Hedal - vocal 
Tobias van der Pals - cello 
Richard Andersson -  bas 
Michala Østergaard Nielsen - slagtøj/percussion  
Zoltan Csörsz - trommer 
Randi Pontoppidan - vocal og elektronik 
 
I forbindelse med Vinterjazz planlægger vi at ligge koncerterne således:  
 
Fredag d. 3 feb. Lee/Agergaard Sketches duo med special guest Tobias van der Pals  
Lørdag d. 4 februar Lee/Agergaard Kvartet med Søren Lee, Thomas Agergaard, Zoltan Csörsz og Richard Andersson. 
Fredag d. 10 feb. Lee/Agergaard Sketches duo special gæst Nynne F. Hedal  
Lørdag d. 11 feb. Lee/Agergaard Kvartet med Søren Lee, Thomas Agergaard, Michala Østergaard Nielsen trommer, Richard 
Andersson bas.  
Fredag d. 17 feb. Lee/Agergaard Sketches duo med special gæster Nynne F. Hedal og Tobias van der Pals. 
Lørdag d. 18 feb. Lee/Agergaard Kvartet med Søren Lee, Thomas Agergaard, Michala Østergaard Nielsen, Richard Andersson bas. 
Special gæster Nynne F. Hedal og Tobias van der Pals.  
 
Beskrivelse af Sketches 
Nuets musik, den dybe og rige tradition for improvisation i musikken stikker dybt i den europæiske musiktradition. Mange er dog 
ikke bekendt med at Bach og Chopin foretrak at improvisere til deres koncerter. 



I dag er det primært i jazzens og dens mange beslægtede genre at traditionen for improvisation bliver holdt i live og her møder 
publikum improvisation live i nuet.  Agergaard og Lee trækker begge på traditioner fra den klassiske musik med 
klang og form og til Jazzen med timing og flow.  
Musikken er virtuos men ikke preindstuderet virtuos. Vi sætter en dyd i at sætte musikken i centrum og at vi mødes i respekt for 
musiktraditioner fra hele verden. 
Begge musikere har igennem en lang og spændende musikalsk karriere udvist stort kunstnerisk 
virke på bl.a. den danske og internationale musikscene. 
De har spillet utallige koncerter i ind og udland samt optrædener på snesevis af pladeudgivelser i 
eget navn og som medvirkende på andre kunstneres projekter. Musikken favner vidt fra store lydflader til kaskader af toner.  
Sketches nye album Stamps udkommer under Vinterjazz 2023.  
 
 

 


