
 

 Bestyrelsen 

 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 
pladsreservationen og salget 
af spisning i forbindelse med 
vores arrangementer. 

Henvendelse til receptionen mandag-fredag kl. 11-17, 
telefon 5572 0807. 

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

Næstformand: 
Ole Iversen ole.iversen@firma.dk – 2118 6505 

Kasserer: 
Henrik Mikkelsen h2m@stofanet.dk – 3026 1002 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 
Henrik Sztuk sztuk@sol.dk – 2577 9942 
Solveig Hansen carstensolveig@gmail.com – 4071 5516 
Karsten Theil karsten.theil@gmail.com – 3148 6560 

Bestyrelsessuppleanter: 
Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 2087 9461 
Annie Hansen dina@stofanet.dk – 5573 0689 

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

Suppleant for bilagskontrol: 
Susanne Krøyer 3035 5378 

 

 

 

   

 Happy Jazz 

Sct. Jørgens Jazzklub 
Vinhuset 

Program 

Forår 2015 
4. udgave – februar 2015 

Torsdag den 8. januar 
Advokatens New Orleans Jazz Band 

Fredag den 13. februar 
Jazz Five 

featuring Samantha-antoinette 
Torsdag den 12. marts 

Fionia Jazzband 

Lørdag den 25. april 
Paul Harrison Band 

featuring Meschiya Lake – USA  
Lørdag den 30. maj 

Papa Bue Memorial Band 



   

 Hjerteligt velkommen ! 

Kære venner –  
medlemmer og gæster i  
Sct. Jørgens Jazzklub! 
Sct. Jørgens Jazzklubs kendemærke er den glade og svingende 
jazz, og den linje i musikvalg har vi fastholdt i programmet for det 
første halvår i 2015, som hermed præsenteres. 
Vi får besøg af ”veteraner” i Sct. Jørgens Jazzklub, når Jazz Five 
spiller op til svingende dans ved et fredags-arrangement, og når 
forårets frokostjazz leveres af Papa Bue Memorial Band en lørdag 
eftermiddag.  Selv om Paul Harrison Band også umiddelbart lyder 
som en ”veteran” hos os, er det ikke rigtigt – denne gang har Paul 
nemlig inviteret Meschiya Lake fra USA med til Hotel Vinhuset.  
Hun er det hotteste navn inden for den fremadstormende swing-
danserkultur, og med Miss Lake er der i den grad lagt ekstra 
brænde på jazzbålet en lørdag aften. 
Advokatens New Orleans Jazz Band hærger overalt i Danmark med 
happy New Orleans-jazz og har kunnet opleves ved adskillige 
jazzfestivaler, og Fionia Jazzband er et fynsk foretagende, der 
spiller traditionel jazz, som den lød tilbage i 50erne, efter at ikke 
mindst engelske og hollandske orkestre var begyndt at spille en 
europæisk udgave af "den sorte mands" musik. 

Vores tiltag omkring ”ekstra-arrangementer” 
uden for Hotel Vinhusets trygge rammer i 
2014 har bidraget til succesen.  Vi har sejlet 
med Friheden og After Beat på fjorden på en 
pragtfuld sommeraften, vi har været på én-
dags tur til Femø Jazz Festival, og vi tager 
toget til Haslev for at høre Swingle Bells på 
Piraten. 

”Ekstra-arrangementer” er også planlagt i 2015, nemlig den 
9. april og den 26. juni – og mon vi ikke også gennemfører en  
éndags invasion af Femø Jazz Festival igen? 
Velkommen til glad og svingende jazz i 2015! 
Be Happy and Keep On Swinging 

 
Oktober 2014 

   

 Lørdag den 30. maj 

 

Medlemmer: kr. 150,- ikke-medlemmer: kr. 200,- 

Vinhuset serverer kl. 12:00 
Let frokostanretning, som passer til årstiden og stemningen  
 Kr. 100,- 

Papa Bue 
Memorial Band 

Musikstart kl. 14:00 

Papa Bues Viking Jazzband har gennem mere end 50 år været 
Danmarks mest kendte jazzband og opnåede en bred folkelig 
popularitet og et pladesalg i millionoplag.  Melodier som ”Nyboders 
pris”, ”Everybody Loves Saturday Night”, ”Sidder på et værtshus” 
og temaet fra Olsen Bande-filmene er i dag ”danske evergreens”. 

I samarbejde med Bente Bue sammensatte Erik ”Krølle” Andersen, 
Papa Bues klarinettist i de seneste mange år, et Memorial Band 
med musikere, der har været markante medlemmer af bandet i 
forskellige perioder.  Formålet er at videreføre den originale  
Papa Bue-sound og alle de gode gamle numre. 



   

 Lørdag den 25. april 

Glæd jer til særlige arrangementer 
Den 9. april: 

”Næstved Under Besættelsen – Vores Historie, Vores Musik” 
med forfatteren Allan Huglstad og Hede Hule Hot 

Den 26. juni: 
”Jazz på Fjorden” med M/S Friheden, glad jazz og lækkert 
smørrebrød 

Sæt kryds i kalenderen – mere information senere 

Paul Harrison Band 
featuring Meschiya Lake – USA  

Paul Harrison er indbegrebet af 
den legendariske og hotte britiske 
jazz. Hans band er stærkt krydret 
med kræfterne fra en unik 
perlerække af danske og 
internationale navne. 

Og en lørdag aften præsenterer den engelske kapelmester en 
helt exceptionel solist, når den amerikanske sangerinde 
Meschiya Lake fra New Orleans gæster Hotel Vinhuset. 

Pigen med de bemærkelsesværdigt mange tatoveringer rusker 
voldsomt op i den traditionelle New Orleans og swingmusik 
med en enestående vokal og visuel performance. 

Medlemmer: kr. 150,- ikke-medlemmer: kr. 200,- 

Vinhuset serverer kl. 19:30 
Kylling danoise med skysauce, små kartofler, franske kartofler, 

rabarberkompot, agurkesalat og mormorsalat Kr. 100,- 

Musikstart kl. 21:00 

   

 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. 50,- i rabat på entréen. 

E-mail: sctjoergensjazzklub@gmail.com 
Web: www.sctjoergennaestved.weebly.com 

 Vores hovedsponsor 

Kvægtorvet 
– hvor regnbuen ender – 

Tjen 1.000 kr. til 

Sct. Jørgens Jazzklub 

Mød Spar Nord Næstved og hør, om det kan betale sig for dig 
at blive kunde.  Efter mødet – og uanset om du skifter til Spar 
Nord – lægger banken 1.000 kroner i klubkassen.  

Book mødet ved at sende en SMS til 1272 med teksten 
’sparnord sjj’ – så kontakter Spar Nord dig.  Du kan også 
booke mødet på minklubminbank.dk/naestved. 

Spar Nord tilbyder blandt andet 
 Gratis medlemskab af jazzklubben i 

1 år og gratis entre til et 
arrangement efter eget valg for alle 
i husstanden 

 Gratis Visa Dankort med individuelt 
design 

 Gratis MasterCard med købssikring 
 Gratis valutaveksling 
 Gratis netbank med gratis betaling 

af giroindbetalingskort 



   

 Fredag den 13. februar 
Jazz Five 

featuring Samantha-antoinette 

Musikstart kl. 21:00 

Samantha-antoinette er blues- og jazzsanger fra London og var 
med i Porgy and Bess i Operaen i København vinter/forår 2014.  
Hun har en gospel- og bluesbaggrund fra kirkemiljøet i London og 
en fantastisk stemme og karisma på en scene. 

Koncerten hos os bliver den eneste, Samantha-antoinette giver 
sammen med Jazz Five uden for København – en helt unik 
oplevelse for os! 

Vinhuset serverer kl. 19:30 
Gammeldaws oksesteg med hvide kartofler og bønner – dertil  
glaserede perleløg, surt og sødt Kr. 100,- 

 

Medlemmer: kr. 150,- ikke-medlemmer: kr. 200,- 

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 Cru Beklædning

AVSL (Skytronic), Stenstrup Industri

Kæmpestor tak for  
donation af lotterigevinster: 

Jazz Five er velkendte for 
deres spilleglæde, der 
smitter med en luntes 
hurtighed, og ved denne 
lejlighed præsenterer de os 
for Samantha-antoinette. 

 

 

 Torsdag den 12. marts 

Kæmpestor tak for  
donation af lotterigevinster: 

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 

Fionia Jazzband 
Musikstart kl. 20:00 

Fionia Jazzband spiller traditionel jazz, som den lød tilbage i 50erne, efter at 
ikke mindst engelske og hollandske orkestre var begyndt at spille en 
europæisk udgave af ”den sorte mands” musik.  Navne som Dutch Swing 
College Band og Chris Barber var helt fremme i tiden – og er det faktisk stadig. 

Fionia Jazzband spiller som Trio, Kvartet eller med det helt store udtræk som 
Sekstet – og det er den, vi skal høre her i Sct. Jørgens Jazzklub – med bas, 
sousafon, banjo og guitar, trommer, saxofon og klarinet, basun og kornet. 

Orkestret har spillet i alle verdenshjørner og på festivaler landet over.  

Vinhuset serverer kl. 18:30 
Stegt flæsk med hvide kartofler, persillesovs og surt  
 Kr. 100,- 

Medlemmer: kr. 125,- ikke-medlemmer: kr. 175,- 


