
 

               Loveless Blue Jazz Quintet  

• ”Ga�  ind og oplev dem, sa�  snart du har 
mulighed for det”  

• ”James Loveless begejstrede med en 
forrygende koncert” 

• ”Holdet er tæt pa�  at være ”the perfect 
match”. De spiller klassikere fra jazz, 
blues og gospel, men forma�r at give 
musikken deres helt personlige 
udtryk, især skabt gennem deres evne 
til at skabe dynamik” 

• ”Det er en fantastisk blanding af 
nærværende og smukt serverede 
klassikere, som er tilsat veloplagt 
eksplosivitet, na� r James Loveless ga� r 
pa�  scenen med sin Loveless Blue Jazz 
Quintet” 

 

 

The Band: 

James Loveless: vocals 

Niels Mathiasen: tenor sax 

Kristian Fogh: piano 

Jørgen Nielsen: bass 

Jens Kristian Dam: drums 

Contact: 

0045 2181 7718 (Jørgen) 

0045 2289 3337 (James) 

baslinien@gmail.com 

Klik her : Se en video med bandet 
 

Fotos: Jørgen Nielsen, Sven Levandowsky
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”Helt almindelig fed musik” 

 

Klik her : Loveless Blue Jazz Quintet på FaceBook

https://youtu.be/2UAgvb2mkcE
https://www.facebook.com/bluejazzquintet


 

                       James Loveless 
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Loveless Blue Jazz Quintet. Et band, der 
rummer nogle af dansk musiks mest 
kompetente og alsidige musikere. 
Repertoiret er kendte og mindre kendte 
Jazz-Standards, spirituals og gospel, 
fortolket med en umiskendelig bla�  tone og 
en udadvendt energi, der afspejler 
musikernes baggrund 

Sangeren James Loveless har i mange a� r 
været den dynamiske frontfigur i det 
prisvindende bluesband Shades of Blue. Det 
er han stadig, men har samtidig en dyb 
kærlighed til de tekster og melodier, der 
gennem tiden er blevet fortolket af jazzens 
store stilskabere.  

Pianisten Kristian Fogh er fast medlem af Mike 
Andersen band og Lars Lilholt Band, hvor han 
ogsa�  komponerer og producerer. Har backet en 
lang række danske og internationale topartister, 
ba�de live og pa�  TV. Udgav i 2018 album med 
egne numre.  

Saxofonisten Niels Mathiasen medvirker som 
studiemusiker pa�  et utal af udgivelser gennem 
de sidste 30 a� r, og turnerer med bl.a. Gnags, Poul 
Krebs og prisvindende Grarup All Stars 

Trommeslageren Jens Kristian Dam, Mike 
Andersen Band, HP Lange Big Gumbo, og ikke 
mindst first call- trommeslager i en bred vifte af 
genrer. IdeDmanden bag dannelsen af LBJQ 

Kontrabassisten Jørgen Nielsen har i mange a� r 
været en aktiv medspiller pa�  den danske rock- 
jazz og blues-scene som medlem af bl.a. Frimer 
Band, Bourbon Street Jazzband og River Jazz & 
Bluesband 
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