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Ridin’ Thumb kan i år fejre 20 års jubilæum. Det var i 1994, at 
musikkollektivet, der gennem årene har fostret mange talenter på 
den danske musikscene, udgav deres første cd, Different Moves, 
Different Grooves. I dag med sangeren Jonas Winge Leisner og 
pianisten Joakim Pedersen. De afløste allerede på d. 2. udgivel-
se, 20th Century Funk, Niels HP (sang) og Jacob Christoffersen 
(piano), og har lige siden stået i front for det 11 mand store orke-
ster. Men stadig med veteraner, guitaristerne Nicolai Halberg og 
Martin Finding, blæserne Nis Toxværd og Henrik Jørgensen og 
bassisten, Jens Christian Uhrenholdt, der alle har været med på 
hele rejsen. Det er de også på denne 4. udgivelse.

Fællesnævneren har fra starten været kærlighed til funkmusik-
ken, med forbilleder som Tower Of Power, Ray Brown og Ray 
Charles, og lige fra første færd har Ridin’ Thumb altid inviteret 
rappere med på scenen og i studiet. Gennem tiden bl.a. Al Agami, 
Remee, Shaka Johnson og naturligvis Kuku Agami, der fortsat 

har et stort ansvar for gruppens udadvendte og på en måde evigt 
moderne udtryk. Til koncerterne er det forunderligt, ved selvsyn 
at konstatere, at Ridin’ Thumb altid har et godt tag i også det helt 
unge publikum, der tydeligt tiltrækkes af funkmusikkens livgi-
vende rytmer.  

Nu er der gået 12 år siden udgivelsen Work It Out, og det er igen 
blevet tid til at kridte danseskoene og iføre sig partydresset, for 
nu er Ridin’ Thumb aktuelle med ”People”. Og har man glædet 
sig, er det ikke forgæves, for den velsmurte funkmaskine serverer 
sin egen hybrid af funk, jazz, soul og hiphop i et festfyrværkeri 
af 8 nye selv- og velskrevne sange. Her er der gang i en fest med 
lækre groves og swingende horn, og frem for alt med Jonas Winge 
Leisners sprøde vokal og rap af Kuku Agami i front. Flot arrange-
ret og  produceret af Joakim Pedersen. Titelnummeret, People, har 
i øvrigt et helt klart hitpotentiale, og kan meget vel få et langt liv 
på radiostationerne.  

DO YOU FEEL THE SAME / PEOPLE / I NEED SOMEONE TO HOLD ON TO / 
WHIRL AROUND / WHAT YOU DROP / I CAN CHANGE / ALLRIGHT WITH ME / EVERYTHING HAS CHANGED.

Jonas Winge Leisner, vocal. Kuku Agami, rap. Martin Finding og Nicolai Halberg, guitar. Joakim Pedersen, keyboards. 
Thomas Jepsen, trommer. Jens Christian Uhrenholt, bas. Hendrik Jørgensen og Anders Gustafsson, trompet. 

Nis Toxværd, barytonsax. Troels Mygind, tenorsax. Molly Jellyfish, kor.
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