
 

2. udgave, marts 2016 

Sct. Jørgens Jazzklub 
Vinhuset 

After Femø 2016  
Sct. Jørgens Jazzklub i Næstved inviterer hermed til 2016-
udgaven af den traditionelle After Femø Fest.  

Vi skal 

 lytte og danse til nogle af de bands, der har begejstret os 
allermest på Femø Jazz Festival i mange år 

 indtage en rigtig jazzmenu, bestående af helstegt 
pattegris, skåret af kokken ved grillen og serveret med 
salat og brød 

 købe drikkevarer og pølser til jazzvenlige priser 

Det hele finder sted 

lørdag den 17.  september kl. 14:00-23:00 

Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne 
Grønnegade 10, 4700 Næstved 
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Dagens program 

 kl. 14:00 Dørene åbnes – Sct. Jørgens Jazzbar åbner 

 kl. 14:30-18:00 Jazzkompagniet 

 kl. 16:00-18:00 Pattegris skæres ud ved grillen 

 kl. 18:30-21:00 Zebrass, featuring Denise Gordon 

 kl. 19:00-23:00 Sct. Jørgens Jazzpølsevogn er åben 

 kl. 21:30-23:30 Jazz Five 

 kl. 23:30 Musikslut – Sct. Jørgens Jazzbar lukker 

 kl. 24:00 Dørene lukkes 

Dagens billetter 
Billetter giver fri ind- og udgang af Gl. Ridehus under hele 
arrangementet og inkluderer helstegt pattegris fra grillen med 
salat og brød.  

Her er fem nemme måder til at få billetter: 

 Køb dem under præsentationen af programmet for Femø 
Jazz Festival 2016 på Islands Brygge den 9. marts.  

 Køb dem indtil den 1. september ved ethvert arrangement 
hos Sct. Jørgens Jazzklub på Hotel Vinhuset i Næstved.  

 Køb dem i Sekretariatet på Femø Jazz Festival.  

 Send en e-mail eller ring til Sct. Jørgens Jazzklub på 
sct.joergens.jazz@gmail.com eller 3148 6560 med 
oplysning om navn og antal billetter – derefter anviser vi, 
hvordan betaling skal finde sted, sender en bekræftelse og 
lægger billetterne i en kuvert, som udleveres ved 
indgangen.  

 Køb billetter, som ikke inkluderer helstegt pattegris, ved 
indgangen og få kr. 50,- i rabat.  

Billetter m/ pattegris – kr. 350,- 
Billetter u/ pattegris – kr. 300,- (kun ved indgangen) 
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Dagens musik 

Vores gamle venner 
indleder festen, og de 
behøver ikke en grundig 
præsentation.  For dem er 
2016 én eneste lang 
opvarmning til deres 30-års 
jubilæumskoncert, som 
afholdes hos Sct. Jørgens 
Jazzklub på Hotel Vinhuset 
den 17. december.  

Powershopping, 
powerpoint, powernap – en 
masse power-ord har fundet 
ind i vores sprog, og 
Zebrass har opfundet et helt 
nyt: powerjazz.  Når de 
spiller sammen med Denise 
Gordon, kan vi føje endnu ét 
til ordbogen: 
POWERSANGERINDE.  

De har eksisteret i 20 år og 
har været fast band på 
Femø Jazz Festival i mange 
af dem.  Citat fra Berlingske 
Tidende: ”Jazz Five er et 
markant band af 
traditionalister, der går 
efter New-Orleans-lyden i 
grænselandet mellem 
rhythm & blues, funk og 
tidlig rock’n’roll”. – I kan se 
frem til en festlig afslutning! 

Jazzkompagniet 

Zeebrass 
featuring Denise Gordon 

Jazz Five 
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 Formand: 
Jesper Emil Poulsen jepo.jazz@gmail.com – 2373 1013 

Næstformand: 
Karsten Theil karsten.theil@gmail.com – 3148 6560 

Kasserer: 
Vivi Staxen Petersen aantikdk@gmail.com – 2129 7921 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 
Henrik Mikkelsen h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002 
Henrik Sztuk sztukjazz@gmail.com – 2577 9942 
Solveig Hansen carstensolveig@gmail.com – 4071 5516 

Bestyrelsessuppleanter: 
Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212 
Annie Hansen diha@stofanet.dk – 5573 0689 

Bilagskontrol: 
Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk – 2087 9461 

Suppleant for bilagskontrol: 
Susanne Krøyer 3035 5378 

Dagens dirigenter 

Dagens jazzklub 

Sct. Jørgens Jazzklubs faste ”Happy 
Jazz”-spillested er Hotel Vinhuset, 
Sct. Peders Kirkeplads i Næstved – 
siden 1778 ”Byens Hotel” med plads til 
swingende jazz og dans og tilhørende 
lækker mad og drikke.  

Et medlemskab af Sct. Jørgens Jazzklub 
løber fra den 1. september til den 31.august.  Medlemmer får kr. 50 i 
rabat på alle arrangementer på Hotel Vinhuset.  

Send en mail til sct.jørgens.jazz@gmail.com for at blive medlem.  

Besøg vores 
hjemmeside 

Følg os på 
Facebook 


