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BANDET 
Det danske bluesband, Beggars Blue, består af frontmand, 
guitarist og sanger Jan Edvard, samt rytmegruppen med 
Casper Bue på bas og Jan Hvingel på trommer. Bandet har 
arbejdet og turneret sammen i over 20 år.  

 
Beggars Blue blev dannet I Aalborg som et resultat af 
musikernes fælles passion for bluesmusikken. Bandet har siden udgivet 3 albums, og etableret en solid fan 
base i Danmark og andre dele af Skandinavien.  

 
Musikerne er veteraner på den danske musikscene, hvor de hver især optræder i andre sammenhænge, 
når de ikke er på vejen med Beggars Blue. I årenes løb har Beggars Blue optrådt med et hav af live shows 

i Danmark og Norge.  
 

MUSIKKEN 
Bandets fundament i bluesmusikken er tydelig. Men forvent ikke et band, der er låst fast til en 
akustisk slideguitar, mundharpe og 12-takters blues. De bevæger sig meget i grænseområderne 
mellem Blues/Rock/Country/Roots - med en tydelig kærlighed til fede riffs. Der kigges tilbage mod 

rødderne, men også ud til grenene. Indimellem avles der nye frugter. 
 
På livescenen består repertoiret hovedsageligt af bandets egne kompositioner. Bandets musik og særlige 
kendetegn bygger på en stærk vokal og en dynamisk rytmegruppe. Forsangeren, Jan Edvard, leverer den 
musikalske front med en exceptionel sjæl, som bakkes solidt op af bassisten, Casper Bue, og 

trommeslageren, Jan Hvingel. Alt sammen leveret med bandets egen signatur.  

 
Beggars Blue har udgivet 3 albums, som omfatter: “New Boots” (2017), “Saratoga Needs” (2007) og 
“Riverman” (2002).  
 

CITATER FRA PRESSEN 
”Fra første låt følte vi, at DETTE blir en kvalitetsmessig herlig kveld. Og det ble det”  
Jæren Bluesklubb 
 
”De tre herrer, der alle er i 40’erne, har et godt greb om bluesidiomet, masser af spilleerfaring, solide rødder i 

bluestraditionen og plads til at lege med samme. New Boots er et sympatisk udspil fra et band, man gerne hører live.”  
Bluesnews.dk  
 

”Sekunder efter at Beggars Blue indtog scenen, var publikum revet med af taktfast, fængende blues”  

Tønsberg Press  
 

”Beggars Blue er et band, som skriver deres egne numre. Og har man hang til den gode bundsolide blues, SKAL man 
opleve Beggars Blue. De var super fede, og jeg ser meget frem til at dukke op på en fremtidig Blues Festival hvor 
Beggars Blue er på plakaten.”  
Mosten Race Day – Music Award  
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”Ekstrem sympatiske musikere, som gav en koncert, der giver denne anmelder frysninger på ryggen endnu! Trøkk og 
dygtighed i skjønn forening”  
Sandefjord Press  
 

”Lørdagens koncert med Beggars Blue på Dirty Nelly må med rette kunne kaldes fantastisk. Disse fantastiske danskere 
spillede fantastisk god musik for et fantastisk publikum”  

Oslo Press  
 
“Dansk blues på sitt bedste.”  
Sarpsborg Press 

 

REFERENCER 
Den Blå Festival, Aalborg - Herning Blues Festival - Skanderborg Festival - Nibe Festival – Mojo, 
Kbh – Cafe Von Hatten, Randers – Viborg Blues og Musikforening -  Hagan Bluesfestival – Blues 

Helga, Odda -  Oktoberblues, Sandefjord – Arendal Bluesklubb - Asker Bluesklubb - Blue Note, 
Sandefjord – Christiansand Blues Club - Elvebyen Bluesklubb – Hagan Bluesklubb – Horten 

Bluesklubb – Jæren Bluesklubb – Kongsberg Bluesklubb – Lister Bluesklubb - Mandal Bluesklubb 
– Oslo Bluesklubb – Ramsøy Bluesklubb – Røyken Bluesklubb – Sandnes Bluesklubb – Sarpsborg 
Bluesklubb – Tønsberg Bluesklubb - Stavanger Bluesklubb. + mange flere steder. 
 
 

BEGGARS BLUE ER: 
Jan Edvard: Guitar og vokal 
Casper Bue: Bas  
Jan Hvingel: Trommer og percussion  

 


