
 

 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@mail1.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 – 5570 0212 
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 

Efterår 2015 
1. udgave – april 2015 

Torsdag den 10. september 
New Orleans Delight 
Generalforsamling 

Fredag den 9. oktober 
Papa Piders Jazzband – Sverige  
Torsdag den 12. november 

Sigurd Barrett Trio 
Lørdag den 12. december 

The Farmers 
Julefrokost 



   

Kære venner –  
medlemmer og gæster i  
Sct. Jørgens Jazzklub! 
Når man som formand har den store ære at kunne  
præsentere efterårsprogrammet for 2015 samtidig  
med, at vi skyder vores femte år i gang som jazzklub … 

… så er det, fordi jeg som formand har en fantastisk  
bestyrelse i ryggen! – Alle gør hver især et stort stykke  
arbejde for, at vores jazzklub kan blive ved med at  
vokse og udvikle sig, så vi – i tæt samarbejde med Hotel Vinhuset og det 
dygtige personale – kan blive ved med at levere glad og swingende 
happy jazz i gode, festlige og hyggelige rammer. 

Men alt dette ville ikke være muligt uden jer, vores glade medlemmer og 
gæster, der trofast holder ved og bakker op om vores arrangementer.  
Det er netop jer, der bliver tilgodeset med den samarbejdsaftale, vi har 
indgået med Spar Nord:  I tilbydes en særdeles kompetent og fordelagtig 
bankforbindelse, og Sct. Jørgens Jazzklub får bedre muligheder for at 
levere netop den vare, der er blevet vores kendetegn. 

Det er baggrunden for, at vi kan præsente et swingende efterår, der vil 
få taget til at løfte sig på byens smukke, gamle, historiske hotel. 
Rytmerne stammer fra den traditionelle ”sorte mands musik”, når den er 
bedst – og i november leveres de af musikere, der måske mest er kendt 
fra Børnetimerne! – Generalforsamlingen vil bringe Susanne Bjerrehus’ 
citat i erindring: ”Sådan har jeg aldrig fået den før”! – Et svensk band 
spiller i oktober langt bedre jazz, end de spiller fodbold! – Og en flok 
fynske landmænd får jer til at glemme juletravlheden, når de jazzer ved 
vores julefrokost! 

Alt i alt et forrygende efterår med fire fantastiske jazzaftener i Hotel 
Vinhusets Orangeri, et endags besøg på Femø Jazzfestival og en skovtur 
i det grønne med et genhør med 60års jazz i Næstved. 

På gensyn i efteråret 2015 

Be Happy and Keep On Swinging 

 
 
 
 

April 2015 

 Hjerteligt velkommen ! 

   

 Lørdag den 12. december 

 

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

Vinhuset serverer kl. 12:00 
Køkkenchefens traditionelle julefrokost – præcist  
som vi alle sammen husker den Kr. 100,- 

The Farmers 
Musikstart kl. 14:00 

Fællesnævneren for de syv glade Farmers fra den nordfynske idyl 
er entusiasme, humor, begejstring og spilleglæde, som for fuld 
udblæsning kommer langt ud over scenekanten. 

Repertoiret spænder vidt, men fokus er lagt på den traditionelle 
genre.  The Farmers er således eksponent for glad, danse-
uundgåelig traditionel jazzzzz! 

Piano: Poul Vinther 
Trommer: Lars Kaa 
Bas: Steen Munk Jørgensen 
Banjo og sang: Søren Ruben 
Klarinet og saxofon: Sven Petersen 
Trombone og sang: Erik Lysholm 
Trompet og sang: Poul Helge Hansen 



   

 

Glæd jer til særlige arrangementer 
Lørdag den 1.august: 

Femø Jazz Festival – en dags tur til den 46. jazzfestival på 
Femø med glad og swingende musik i skønne omgivelser 

Den 22. august: 
”60 års jazz i Næstved” – skovtur i det grønne og genhør 
med New Orleans Ramblers og Tante Tillies Fodvarmere 

Sæt kryds i kalenderen – mere information senere 

Sigurd Barrett Trio 

Sigurd Barrett fejrer i 2015 sit 15 års 
jubilæum med Sigurd Barrett Trio. 

I januar 2000 optrådte Sigurd Barrett Trio 
for første gang, og det blev startskuddet til 
en konstellation, som har vist sig holdbar 
igennem alle årene. 

Jubilæumsshowet Sigurd Barrett Trio – 
Swingtime bliver et musikalsk tilbageblik 
på Sigurd Barretts karriere og en hyldest 
til de kunstnere, som har inspireret ham.  
Sigurd Barrett bliver akkompagneret af de 
oprindelige to musikere, som har spillet 
med ham i alle årerne, nemlig Martin 
Klausen på trommer og Bjarne Christensen 
på bas. 

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

Vinhuset serverer kl. 18:30 
Flæskesteg med rødkål, hvide og brune kartofler og brun sauce 

 Kr. 100,- 

Musikstart kl. 20:00 

Torsdag den 12. november  

   

 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 

 Torsdag den 10. september New 
Orleans 
Delight 

Vinhuset serverer kl. 18:30 
Hamburgerryg med hollandaisesauce, jardinière  
med grønsager, kartofler Kr. 100,- 

Medlemmer: kr. 100,- ikke-medlemmer: kr. 150,- 

ikke mindst på Bourbon Street i New Orleans.  Repertoiret er sammensat af 
mange af de stilarter, der blev spillet i det gamle New Orleans, for eksempel 
”Parade Music”, Ragtime, Caribiske rytmer, ”Dance Hall", Blues, Boogie, 
Hymner og Spirituals. 

Den ordinære generalforsamling 2015 

vil som noget helt nyt og spændende blive afholdt som en integreret del af 
koncerten, som starter kl. 20:00. 

New Orleans Delight 
har siden orkestrets 
start i 1996 spillet på 
et utal af festivals, 
klubber, kirker med 
videre i Danmark, 
Sverige, England, 
Tyskland, Holland, 
Belgien, Finland – og 

Musikstart kl. 20:00 



   

 

 Fredag den 9. oktober 

Vinhuset serverer kl. 19:30 
Nakkesteg, stegt som vildt, med salat de Waldorff, tyttebær, 
vildtsauce, printanière med grøntsager Kr. 100,- 

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

Langes Bog & Ide, Torvestræde
AV‐Huset A/S, Jernbuen 
Saint Tropez, frisør 
A‐Antik – Vivi Pedersen, Kindhestegade 
Erotica, Østergade 
Go’ Appetit 
Havnehøkeren, Femø 

Dekoform v/ Kirsten Jessien Bentsen
Landsbypubben

Næstved Automobil Museum
Glamour Guld & Sølv

Piraten, Haslev
Café Grunddahl

Kanalkroen, Karrebæksminde

Kæmpestor tak for  
donation af lotterigevinster: 

Papa Piders Jazzband 

Fra Sverige 

Papa Piders Jazzband har været et af de mest populære bands i Göteborg siden 
de tidligere 1960’ere og i de følgende 25 år og var i perioden en institution i 
byen jazzliv.  

På initiativ af Bosse Lindgren, der var bandets trommeslager fra starten, blev 
det i 2010 genoplivet efter en pause med mange af de oprindelige musikere.   

I dag er bandets musik den såkaldte ”revival jazz” som den blev spillet af 
blandt andre Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber – masser af sang og skiffle.   

Håndplukkede musikere med mange års erfaring fra de europæiske jazzscener 
garanterer Papa Piders Jazzbands høje standard. 

Musikstart kl. 21:00 

 

 

 Vores hovedsponsor 

Kæmpestor tak for  
donation af lotterigevinster: 

Campinggården, Slagelse 
Sky Tronic 
Korsørlejren, Femø 
De Fynske Gårde 
Doktor Bones Tatoo 
Pizza Express, Østergade 

Økofonden, Lejre 
Frellsens Kaffe 

Fadølsekspressen 
+butikken, Ydernæs 

Foreningen De små Købmænd 
Næstved Teaterforening 

Aftal et møde om bankskifte 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 
eller ringe til 55750350. 

Spar Nord tilbyder blandt andet 

 Gratis medlemskab af jazzklubben i 1 år og gratis entre 
til et arrangement med spisning 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 

Og for hvert møde lægger Spar Nord kr.1.000 i klubkassen! 


