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Spillestedet
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.
Hotel Vinhuset varetager
pladsreservation og salg af
spisning i forbindelse med
vores arrangementer.
Henvendelse til receptionen
mandag-fredag kl. 11-17,
telefon 5572 0807.

Sct. Jørgens Jazzklub
Vinhuset

jepo.jazz@gmail.com – 2373 1013
ole.iversen@firma.tele.dk – 2118 6505
h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002
gonzonaes@gmail.com
sztuk@sol.dk
carstensolveig@gmail.com
karsten.theil@gmail.com

–
–
–
–

2684
2577
4071
3148

4600
9942
5516
6560

kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212
kish@hansenpost.dk – 2087 9461

Program

Efterår 2014
3. udgave – maj 2014

3034 5378

Happy Jazz
Torsdag den 21. august

Røhsnes Jazz Band – Norge
Torsdag den 11. september

Generalforsamling – derefter

Jazzkompagniet
Fredag den 17. oktober

Second Line Jazzband – Sverige
Torsdag den 13. november

The Spirit of New Orleans
Lørdag den 13. december

Blå Mandag Jazzband

Hjerteligt velkommen!
Kære venner – medlemmer og
gæster i Sct. Jørgens Jazzklub!
Når jeg som formand ser tilbage på de sidste
tre år, er det næsten ikke til at tro, hvor hurtigt
tiden er gået – vi startede som en lille jazzklub,
der hurtigt fik stor opbakning og et dejligt trofast publikum, og
vi blev hurtigt en jazzklub med vokseværk.
Efter to dejlige år på Restaurant Mona Lisa var det tid til at satse
og rykke til noget større. Det blev byens gamle kendte jazzsted
Hotel Vinhuset, der sagde ja til at lægge lokaler til vores aktive
jazzklub.
Og ja! – Al begyndelse kan være svær, og der vil altid være store
udfordringer, når man rykker til noget nyt og større. At gøre alle
tilfredse har ligget os meget på sinde, og sammen med ledelsen
og personalet på Hotel Vinhuset har vi lagt os i selen for at få
alle ender til at mødes med hensyn til logistik, lokaleudsmykning
osv. – og det store højdepunkt var indvielsen af vores nye
bagtæppe under koncerten med Jazz Five i februar!
Men alt dette kunne slet ikke have ladet sig
gøre uden min trofaste og dygtige
bestyrelse, som hver og én lægger store
kræfter i at få alting til at fungere – så en
stor tak fra mig til dem alle for deres store
indsats.
En stor tak skal også lyde til jer, vores medlemmer og gæster,
som trofast kommer i vores jazzklub og støtter os med gevinster
og køb af lodder – og en ganske særlig tak for den glæde og den
gode stemning, I altid bringer med til klubben.
Det er netop på grund af jer, vi kan præsentere programmet for
Efteråret 2014. Det har skandinavisk præg med orkestre fra
Norge, Sverige og Danmark – en sæson der byder på glædelige
gensyn såvel som på nye navne – et efterår med swingende og
glade jazzrytmer, der vil få Orangeriet til at gynge – så
velkommen og på gensyn i efteråret 2014!
Be Happy and Keep On Swinging

Lørdag den 13. december

Blå Mandag
Jazzband
Musikstart kl. 14:00

Se bare billedet. Så er der dømt skæg og ballade til vores julefrokost.
Blå Mandag Jazzband bliver ikke bare på scenen – de ”vader” ud i
rummet, og nogle gange optager de dansegulvet. De er ustyrlige! At de
så spiller en gang vidunderlig Happy Jazz, gør det ikke mindre festligt.
Denne gang har de deres fremragende sangerinde Lisa Bentzen med.
Hun kan ikke styre drengene, men de kan heller ikke styre hende! Så
festligt bliver det! Gå ind på deres hjemmeside – så ser du, hvad der
venter os til julefrokosten.

Medlemmer: kr. 125,-

ikke-medlemmer: kr. 150,-

Vinhuset serverer kl. 12:00
Julebord – som Farmor lavede det!

Sct. Jørgens Jazzklub støttes af

Kr. 100,-

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub kan ske ved indgangen til
vores arrangementer eller ved indbetaling af kontingentet til
Spar Nord, 9819 4582537890, med oplysning om navn,
postadresse, e-mail adresse og telefonnummer.
Medlemskab løber fra 1. september til 31. august, og medlemmer
får kr. 25,- i rabat på entréen.
E-mail: sctjoergensjazzklub@gmail.com
Web: www.sctjoergennaestved.weebly.com

Torsdag den 13. november

Torsdag den 21. august

The Spirit of
New Orleans
Musikstart kl. 20:00

Røshnes
Jazz Band
Norge
Musikstart kl. 20:00
Røshnes Jazz Band blev etableret i 1979 i Sandefjord i Norge og anses
for at være et af de bedste bands i landet.

I dag er The Spirit of New Orleans et af de mest kendte og rutinerede
orkestre i Danmark – med en unik dynamisk og swingende stil, der
rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre musikken levende.
Orkestret spiller ragtime, marcher, lovesongs, evergreens, gospel og
spirituals – alt af høj kvalitet. Og så skaber de en god kontakt til
publikum med godt humør og med musik og sang, som når langt ud
over scenekanten.
Medlemmer: kr. 100,-

ikke-medlemmer: kr. 125,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Frikadeller med stuvet hvidkål

Kr. 100,-

Den traditionelle New Orleans musik er udgangspunkt for bandet, men
repertoiret er også krydret med nyere kompositioner og stilarter.
De har medvirket i mange festivaler i Europa og i USA, og i 1982 blev
Røshnes Jazz Band æresborgere i New Orleans!
De spiller i år ved Snake City Jazzfestival i Slangerup, og de tager en tur
til Sct. Jørgens Jazzklub denne torsdag aften.
Medlemmer: kr. 125,-

ikke-medlemmer: kr. 150,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Hakkebøf med bløde løg, kartofler og surt

Kr. 100,-

Kæmpestor tak for donation af lotterigevinster:

Torsdag den 11. september

Jazzkompagniet

Campinggården, Slagelse
Skovgård Vine, Slagelse
Byens Køreskole ‐ Chr. Jørgensen
Sky Tronic
Korsørlejren, Femø
De Fynske Gårde

Økofonden, Lejre
Frellsens Kaffe
Fadølsekspressen
Ivans Dækcenter
+butikken, Ydernæs
Foreningen De små Købmænd

Musikstart kl. 20:30
Fredag den 17. oktober
Vi kender dem, og de er en tilbagevendende fornøjelse i forbindelse
med vores generalforsamling.
De spiller glad og swingende jazzmusik og er altid nogle festlige fyre –
som her fotograferet foran Operaen i København.

Medlemmer: kr. 75,-

ikke-medlemmer: kr. 100,-

Generalforsamling kl. 18:00
På den ordinære generalforsamling i Sct. Jørgens Jazzklub skal
vi blandt andet vælge repræsentanter til bestyrelsen, beslutte
kontingentet og drøfte forslag og gode idéer fra medlemmerne.

Second Line Jazzband – Sverige
25 års
Jubilæumskoncert
Musikstart kl. 21:00

Vinhuset serverer kl. 19:00
Gule ærter med to slags kød, syltede rødbeder,

Kr. 125,-

sennep og groft rugbrød
NB – Snapsen er sikret til rimelige priser!

Kæmpestor tak for donation af lotterigevinster:
Langes Bog & Ide, Torvestræde
LH Superbest, Østergade
AV‐Huset A/S, Jernbuen
Saint Tropez , frisør
A‐Antik ‐ Vivi Pedersen, Kindhestegade
Erotica, Østergade

Dekoform v/ Kirsten Jessien Bentsen
H. O Birksted A/S
M.N. Skincare
Inspiration, Torvestræde
Grand Cry Beklædning
AVSL (Skytronic), Stenstrup Industri

En af vore største jazzoplevelser i Sct. Jørgens Jazzklub sidste år var
besøget af Second Line Jazzband. Bandet blev stiftet allerede tilbage i
1989, så det bliver en 25 års jubilæumskoncert, vi skal opleve denne
fredag aften, hvor der utvivlsomt bliver trængsel på det udvidede
dansegulv.
Hele Europa har bud efter dem, og deres musik er nu nået til Rusland,
som besøges i april måned i år. Der var så mange sidste år, som ville
høre dem igen – så nu laver vi en rigtig jubilæumskoncert for dem.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 175,-

Vinhuset serverer kl. 19:30
Gammeldags revelsben
med skysovs, kartofler og surt

Kr. 100,-

