
 
Dusty Rag Jazz Band (DRJB) blev til med formålet og drømmen om i videst muligt 

omfang, at tilgængeliggøre den levende jazzmusik i Danmark. Stilen og inspirationen 

trækker tydelige tråde til gademusikken i jazzens arnested, New Orleans.  

Repertoiret består primært af traditionelle 

jazzsange med rødder i blues- og 

folkemusikken i 1900-tallets Amerika, men i 

de senere år har bandet også inkluderet 

danske viser, arabiske klagesange og egne 

kompositioner.  

I 2018 og 2019 indspillede og udgav DRJB 

debutpladen, Dusty Rag Jazz Band. Salget viste sig at være så stor en succes, at 2. optryk 

forventes klar i foråret 2021. Ligeledes gør bandets andet album, Dragged Through Dirt 

and Mud, som blev indspillet i efteråret 2020.    

DRJB har ofte været at finde på de danske festivalscener de seneste sæsoner. Blandt 

optrædener tæller; Ærø Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, Fringe Jazz Fest og 

Harvest.  

DRJB begår sig desuden jævntligt i det 

københavnske miljø for swingdans. Her har 

Happy Feet Studio flittigt gjort brug af bandet 

som husorkester. Blandt større begivenheder 

indenfor swingdansen kan nævnes; CPH Lindy 

Exchange og Shaggin’ in the Rain. 

Fordi DRJB i høj grad er et gadeband kan musikerne arbejde yderst mobilt og fleksibelt 

når det kommer til optrædener. Som udgangspunkt er DRJB et stort gadeband, men 



antallet af musikere kan til enhver tid tilpasses et givent arrangement og det enkelte 

spillested/festival. Ved mindre udendørsarrangementer spiller bandet oftest akustisk 

mens der til festivaler o.l. plejer at være forstærkning. 

Under corona-pandemien i 2020 er det lykkes bandet at afholde flere succesfulde 

udendørskoncerter. Disse akustiske coronakoncerter er blevet taget rigtig godt imod af 

publikum fordi de både har været kærkomne musikalske afbræk i en svær tid og er 

forløbet sikkert og forsvarligt. 

 

Musikere 

Vokal: Nada Dayeh 
Sopransax: Jeppe Cloos 
Altsax/barytonsax: Ali Badreldin 
Trompet: Dwayne Clemons 
Klarinet: Andrea Crespi 
Banjo/guitar: Daniel Rodrigues 
Guitar/vokal: Rasmus Rhode 
Sousaphone: Anders Hermansen 
Lilletromme/vaskebræt: Pelle Fabæch 
Stortromme/vokal: Emil Efferbach 

Kontakt 

Tlf. +45 60 15 78 69 eller +45 29 90 81 41   
E-mail: dustyragjazzband@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/DustyRag/   
Instagram: dustyragjazz 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZyHrhuFN384L-u3MOg-N-Q


