
 

4. udgave, februar 2017 

Sct. Jørgens Jazzklub 

Vinhuset 

  

Vi skal 

 lytte og danse til nogle af de bands, der har begejstret os 

allermest 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 

 genopleve den glade og festlige stemning fra sommerens 

jazzfestivaler i godt selskab 

Det hele finder sted 

lørdag den 30.  september kl. 14:00-24:00 

Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne 

Grønnegade 10, 4700 Næstved 

Hvis I ønsker at genopleve stemningen fra Femø, Maribo  

og Snake City Jazzfestivalerne, er det en god ide at tage imod 

Sct. Jørgens Jazzklubs invitation til 2017-udgaven af 

Jazzfest i Gl. Ridehus 
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Dagens program 

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

 kl. 14:30-17:00 Jazzkompagniet 

 kl. 17:00-18:30 Pattegris skæres ud ved grillen 

 kl. 18:30-21:00 Neanders Jazzband 

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

 kl. 21:45-23:30 Zebrass, featuring Denise Gordon 

 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 fire nemme måder til at få billetter: 

 Køb dem indtil den 23. 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 senest den 

23. september 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) 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
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Dagens musik 

 
Vores gamle venner 

indleder festen, og de 

behøver ikke en grundig 

præsentation.  I 2016 

fejrede de 30-års jubilæum 

hos Sct. Jørgens Jazzklub på 

Hotel Vinhuset og leverede 

samtidig forrygende 

underholdning under den 

traditionelle julefrokost. 

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.  

Jazzkompagniet 

 

Zeebrass 

featuring Denise Gordon 

Neanders Jazzband blev 

startet som skoleorkester 

på Åbenrå Statsskole i 1978 

under navnet State School 

Stompers.  De spiller jazz 

udgangspunkt i New 

Orleans stilen, men deres 

repertoire indeholder også 

numre fra andre epoker af 

jazzens historie. 
Neanders Jazzband 
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 Sct. Jørgens Jazzklub blev stiftet i 2011. 

Det faste spillested er Hotel Vinhuset i 

Næstved, som ikke blot lægger festlige 

lokaler til glad musik og dans, men også 

serverer en lækker jazzbuffet før 

koncerterne. 

Medlemskab af Sct. Jørgens Jazzklub løber 

fra den 1. september til den 31. august og 

koster kr. 100.  Medlemmer får kr. 50 i 

rabat på alle arrangementer på 

Hotel Vinhuset. 

Dagens jazzklub 

Besøg vores 

hjemmeside 

Følg os på 

Facebook 

Dagens partner 

Sct. Jørgens Jazzklubs faste ”Happy Jazz” 

-spillested er Hotel Vinhuset, Sct. Peders 

Kirkeplads i Næstved – siden 1778 

”Byens Hotel”.   

I forbindelse med Jazzfesten tilbyder 

Hotel Vinhuset overnatning med 

morgenbuffet til 

 kr. 600 for to personer i delt 

dobbeltværelse 

 kr. 500 for én person i enkeltværelse 

Reservér i god tid! 

Hotel Vinhuset – tlf. 5572 0807 

Husk at købe billetter til 

Jazzfesten – se side 2 

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub kan ske ved 

indgangen til ethvert af vores arrangementer eller 

ved henvendelse til sct.joergens.jazz@gmail.com. 

Hvis man ikke ønsker at være medlem og modtage 

rabatten, kan man også bede om at blive føjet til 

vores distributionsliste og modtage regelmæssige 

oplysninger og alle vores arrangementer. 
Foto: Betina Harrison 
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