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Johnny Madsen Jam har gennem 10 år oparbejdet et renommé som et solidt alternativ til den ægte vare. 
De spiller mere end 60 koncerter om året over det meste af landet til festivaler, by- og havnefester og både 
små og store indendørs events.  

Deres show er, mere end nogensinde, en hyldest til en ægte, vestjysk rock’n’roller. 

Gennem årene har bandet arbejdet hårdt med de virkemidler som publikum sætter pris på, og den suveræ-
ne rytmegruppe spænder et solidt fundament ud under en troværdig vokal – og der er plads til anekdoter 
mellem alle de klassiske Johnny Madsen sange! 

Bandets repertoire tæller selvfølgelig alle Johnny Madsens hits! 

Johnny Madsen selv har udtalt ”Tak fordi I vil spille mine sange”  

Check deres hjemmeside for flere testemonials. 

Johnny Madsen Jam består af:  

 Mogens Mortensen, guitar og vokal  
 Mikael Bundgaard på trommer og kor 
 Jesper Nordam på bas og kor 
 
Johnny Madsen Jam bookes solo gennem Marsk Music, de optræder som Power trio med fuld knald på, og 

som akustisk duo eller trio. Få en uforpligtende snak med Flemming Christensen fra Marsk Music og få det 

helt rigtige.  
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Sagt om Johnny Madsen Jam  
 

Jeg kan kun sige, at det er en fornøjelse at have Johnny Madsen Jam på besøg, hyggelige mennesker 

backstage, og rigtig gode til at trykke den af på scenen - og skabe en fest. Kan varmt anbefale dem.” –  

- Rene D Jensen, stage manager Kløften Festival   

 

”Sikke de kan spille de 3 gutter! Madsens sange bliver taget under kærlig behandling og bliver fremført med 
stor respekt og en intensitet der fanger alle. Kan varmt anbefales!”  
-  Vita Glad Petersen, Bønnerup   
 
”Fantastisk koncert. Sjældent har man mødt en større og mere smittende spilleglæde. Godt sammenspil 
mellem de tre” 
 - Geværfabrikken Otterup 

”Tak for musikken - det lyder skidegodt!!”  

- Knud Møller, guitarist i Johnny Madsen Band   

 

”Det er simpelthen pisse godt - rigtig godt gået” 

 - Henrik Laurvig, tour manager for Johnny Madsen 

 

 ”Hold nu kæft - hvor blev jeg revet rundt. Det lød som om - det lignede sgu'. Anekdoter der røg omkring - 2 

flotte fyre, der underholdt søndag morgen på et torv i Nyborg. Det var så godt, at sokkerne røg af Holm og 

solen gik den anden vej - vi var alle glade og slugte lysten og den ægte glæde der kom ud af de 2 drenge - 

sikke et håndværk, et talent og en fed, fed stemme ... dem booker jeg sgu og bum det gjorde Holm - tak for 

rocken og historien. Længe leve Johnny Madsen Jam. Pis mig i øret det var godt som vi siger et sted i 

Danmark - det var den færgemand...”  

- Claus Holm, kok, smagsudvikler og foredragsholder  

 

”Velfungerende lyd, overbevisende fortolkninger og et velfungerende interaktiv med publikum” 

- Michael Grods, Vognhjulet 

 

”I var så fantastiske” 

- Janni Andreasen, Vestjysk Folk & Rock 

 

”Ich verstehe kein Wort, aber es ist total Geil, wie die spielen” 

- Hørt i Garding, Tyskland 

 

”Og når der spilles Madsen, er det åbentbart svært at sidde stille. Der var stadig trængsel af spjættende ben 

og vrikkende røve på dansegulvet. Selv modne damer sad og rockede med på deres stole, mens de slog ud 

med armene i begejstring” 

- Flensborg Avis 

 

”Fantastisk godt” 

- Skagen Bryghus, brygmesteren 

 

”En velsmurt maskine af vellyd og afbalanceret dansk jordforbindelse, serveret med fynsk charme og 

velplacerede anekdoter mellem numre, som kun kan få en til at glemme december mørket og få følelsen 

veltilpas tilbage til hukommelsen :-)” 

- Hulerock, Helsingør 

 

”Tak fordi, I vil spille mine sange - Johnny Madsen  
Et dejligt skulderklap fra mesteren selv, sagt backstage på Godset i Kolding efter endnu en fed koncert med 

Johnny Madsen band. Vi takker ydmygt for lån af sangene 

 
 


