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Glæd jer til at opleve... 
 

Live on stage: 

The Ryders  

2i’s Coffee Band  

Swinging Back Beats  

Apaches  

Midnight  

 
Vi har booket et antal værelser på Hotel Nyborg Strand. 

Book værelser hos mig når der bestilles billet, prisen for et 

dobbeltværelse er 996 kr., og 896 kr. for et enkeltværelse. 

 

Billetter: Entre 300 kr.  

 Entre incl. spisning 450 kr. 

Billetbestilling: Søren Pedersen, Email spp@shadowsclub.dk 

  Tlf.: 23469085 

 

Billetbestilling incl. spisning senest den onsdag den 13. oktober. 

Reservering af hotel hos mig senest den 20. august 

Reservering af hotel efter den 20. august skal ske direkte til hotellet på 

Tlf. 65 31 31 31 

Efter den 20. august er det ikke muligt at afbestille værelser der er 

bestilt gennem klubben. 
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På scenen: 

 

The Ryders 

 

 
 
Fra venstre: 

Per Olof Bäckman, vokal og guitar, Christer Sundvall, trommer, Göran Ulfstedt, rytme guitar,  

Kurt Fröberg, lead guitar, Ejje Pettersson, bas,  

 

Det er nu 4. gang vi skal have fornøjelsen at opleve The Ryders på scenen til ShadowDania, idet vi 

tidligere har haft dem på besøg i 2007 til vores første ShadowDania, og derefter i 2009 og 2013. 

Efter en pause på 8 år glæder vi os nu rigtig meget til et genhør. 

 

Midnight 

 

 
 
Fra venstre: 

Thommy Andersson: Bas & Vocal 

Christer Nimtoft: Lead Vocal, Acoustic Guitar, Rytmeguitar & Ukulele 

“Salle” Sahlin: Leadguitar & Vocal 

Thore Nilsson: Trommer. 

 

I 2019 var det 7. gang Midnight stod på scenen til ShadowDania, og samtidig var det deres 

afskedskoncert, da Ulf var flyttet næsten til Norge og trommeslager Lasse havde valgt at stoppe, 

havde man valgt at opløse bandet. 

Da man så sidste år under coronaen gik og kedede sig besluttede man at forsøge at starte bandet op 

igen, det lykkedes at finde en ny trommeslager og så gik Christer ind og blev rytmeguitarist ved 

siden af hans rolle som sanger. 

Så nu får vi fornøjelsen for 8. gang at opleve Midnight på scenen i Nyborg og det ved jeg, at rigtig 

mange af os glæder sig til.  

 

 

 

 

 

 



2I’s Coffee Band 

 

 
 
Fra venstre: 

Trond R. Schau, rytmeguitar,  

Vidar Øvre, bas,  

Per Steiner, trommer,  

Biørn Arnesen, guitar, vokal og harmonika,  

Nils Torgersen, leadguitar, 

 

I 2010 var der en flok nordmænd der havde fundet vej til ShadowDania, de lagde beslag på 

kælderetagen på  ’Villa Gulle’,  med årene voksede den flok også til at ikke kun at være i kælderen. 

I 2016 var nogle af dem kommet i tanke om at de ville starte et band, og tilbød i den forbindelse at 

de ville optræde på scenen til ShadowDania 2017. 

Det var ikke uden betænkeligheder vi sagde ja tak til tilbuddet, men alle vores betænkeligheder blev 

gjort til skamme, idet det gik over al forventning og det er nu 4. gang de går på scenen til 

ShadowDania. 

 

Swinging Back Beats 

 

 
 

Fra venstre: 

Søren Sahlholt, trommer og vokal, 

Klaus Johansen, bas og vokal, 

Erik T. Larsen, lead guitar og vokal, 

Børge Munk, rytme guitar og vokal. 

 

Swinging Back Beats som kan skrive deres historie helt tilbage til starten af 60’erne, havde deres 

debut til ShadowDania i 2018, og det gik så godt at vi nu skal opleve dem for 2. gang på scenen. 

 

 

 

 

Apaches 



 

 
 

 
Fra venstre: 

Erik Kværndrup – keyboard 

Per Bøgh Johansen - trommer 

Preben Mortensen - basguitar 

Steen Rasmussen - lead guitar 

Kai Simonsen - rytme guitar 

 

Selv om Apaches er et nyt band på den danske Shadowsscene, så består bandet udelukkende af 

erfarne veteraner, hvilket betyder at vi også har store forventninger til en god oplevelse. 

  


