Sct. Jørgens Jazzklub
Vinhuset

Program 2016
28. januar

United Nations Jazzband
“International All Stars Jazz Bands” – 1

12. februar

Mess Around
Danmark

17. marts

The Cynthia Sayer
Women of the World Jazz Band
”International All Stars Jazz Bands” – 2

9. april

Brassflavour
Danmark

20. maj

Second Line Jazzband
Sverige

1. september

Jazz Steps Band
Ungarn

6. oktober

Sct. Jørgens Jazzklub All Stars
“International All Stars Jazz Bands” – 3

27. oktober

Mixdouble All Stars
“International All Stars Jazz Bands” – 4

10. november

Doc Houlind Revival All Stars
featuring Denise Gordon
Danmark

17. december

Jazzkompagniet
Danmark
1. udgave, november 2015
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Velkommen til 2016
Det er som stolt og beæret formand, jeg
hermed præsenterer programmet for 2016,
hvor vi kan byde på musikere fra mere end 15
forskellige lande i fire helt nye konstellationer.
Årets tema er nemlig
Sammenbragte Bands eller All Stars
Vi ønsker at vise, at dygtige musikeres fælles
glæde og respekt for den traditionelle jazz
fører til enestående musikalske oplevelser, uanset deres køn, deres
”tilhørsforhold” i andre bands og deres rødder i forskellige lande.
I oktober skal Sct. Jørgens Jazzklub holde sin femte ordinære
generalforsamling, og til fødselsdagsfesten har vi sammensat vores helt
eget Sct. Jørgens Jazzklub All Stars. Vi kender alle musikerne, for de har
spillet i vores jazzklub tidligere, og de er udvalgt blandt dem, der har
vakt allerstørst begejstring hos os – det er ærgerligt, at vi ikke har
kunnet tage alle med, men så ville der ikke være plads til publikum i
Orangeriet ...
Vi skal fejre endnu en fødselsdag, når Jazzkompagniet – vores
”husorkester” – spiller op til julehygge i december. I 2016 har
Jazzkompagniet nemlig eksisteret i 30 år, og jubilæumskoncerten hos os
bliver optaget og udgivet som en live-CD. Vi skal medvirke – vi skal
nemlig levere kraftige klapsalver og masser af dans og god stemning!
Som sædvanligt tilbyder vi også i 2016 særlige arrangementer uden for
Hotel Vinhusets vante rammer. Sommersejlturen på Fjorden med
M/S Friheden og lørdags-turen til Femø Jazz Festival er traditioner, som
vi ønsker at holde fast i, og i år arrangerer vi for første gang ”Street
Parade” gennem Næstveds middelalderby. Vi har flere emner end dem
her i idébanken, så hold godt øje med vores ad hoc programmer.
Velkommen til 2016
Be Happy and Keep on Swinging!
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Torsdag den 28. januar kl. 20:00

United Nations Jazz Band

Seks nationaliteter – seks instrumenter – men én fælles passion for New
Orleans Jazz – de hedder United Nations Jazz Band.
De indleder serien af koncerter under den fælles titel ”International All Stars
Jazz Bands” og demonstrerer med al tydelighed, at den swingende jazzmusik
samler alle og bringer glæde på tværs af landegrænser. Vi skal nyde:
Fra Australien

Chris Tanner

Fra Sverige:

Niklas Carlsson

Fra Frankrig:

Jerome Etcheberry

Trompet

Fra Holland:

Norbert Reijngoud

Banjo

Fra Norge:

Jermund Kristiansen

Fra Danmark:

Stefan Andersen

Medlemmer: kr. 150,-

Clarinet
Trombone

Double Bass
Drums

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Stegt flæsk med persillesauce og hvide kartofler

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 koster kr. 100,-, og
medlemmer får kr. 50,- i rabat på entréen.
E-mail: sct.joergens.jazz@gmail.com
Web: www.sctjoergennaestved.weebly.com
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Kæmpestor tak for
donation af lotterigevinster:
Langes Bog & Ide, Torvestræde
AV‐Huset A/S, Jernbuen
Saint Tropez, frisør
A‐Antik – Vivi Pedersen, Kindhestegade
Erotica, Østergade
Go’ Appetit

Dekoform v/ Kirsten Jessien Bentsen
Landsbypubben
Næstved Automobil Museum
Piraten, Haslev
Havnehøkeren, Femø
Kanalkroen, Karrebæksminde

Fredag den 12. februar kl. 21:00

Mess Around
De tre herrer i Mess Around indgår som en solid akse i den populære
kvintet Jazz Five, men af og til optræder de også som trio.
Mess Around går efter New Orleans-lyden med særlig fokus på
grænselandet mellem Rhythm & Blues og Funk.
Sangeren og bassisten Jonas Starcke er en troværdig og autoritativ
frontfigur, og dertil kommer den virtuose boogie-pianist Esben Hillig og
den bundsolide trommeslager Stefan Andersen.
Trioen byder på friskhed og en
god og kontant energi, der nok
skal lokke de fleste på
dansegulvet.
Line-up:
 Esben Hillig – piano
 Jonas Starcke – bas, vokal
 Stefan Andersen –
trommer, vokal

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 19:30
Pulled pork, serveret med creole-kartofler, coleslaw,
salat og brød

Kr. 100,-
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Torsdag den 17. marts kl. 20:00

The Cynthia Sayer
Women of the World Jazz Band

The Cynthia Sayer Women of the World Jazz Band er det andet i serien
“International All Stars Jazz Bands”. Under ledelse af Cynthia Sayer
præsenterer bandet den traditionelle og glade jazz fra hele verden, og vi kan se
frem til en spændende oplevelse sammen med bandmedlemmer med rødder i
Frankrig og i USA. Aftenens line-up er:
Cynthia Sayer – banjo, vocals, bandleader (USA)
Patricia Lebeugle – string bass (Frankrig)
Deborah Tropez – drums (Frankrig)

Medlemmer: kr. 150,-

Emily Asher - Trombone (USA)
Aurélie Tropez – clarinet (Frankrig)

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Forloren hare med små kartofler, skysauce,
grøntsager samt surt og sødt

Kr. 100,-

Vores hovedsponsor:
Aftal et møde om bankskifte med Spar Nord og tjen 1.000 kr. til
klubkassen! – Spar Nord tilbyder blandt meget 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
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Kæmpestor tak for
donation af lotterigevinster:
Frellsens Kaffe
Fadølsekspressen
+butikken, Ydernæs
Foreningen De små Købmænd
Næstved Teaterforening

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

Lørdag den 9. april kl. 14:00

Brassflavour
Trommesættet er stillet op – scenelyset er tændt – maden er taget af
bordet og glassene fyldte – en forventningsfuld summen lyder i
Orangeriet
Vi venter i spænding! – En eftermiddag med Brassflavour skal til at
begynde! Om kort tid vil livlige melodier blande sig med fede grooves,
larmende horn og riffs med bid i. Resultatet er en stemningsfyldt
begivenhed med varieret musik inden for traditionel jazz! – Musik, som
på intet tidspunkt mister intensiteten og det gode drive, og som altid får
folk op af stolene og ud på gulvet.
Line-up:
 Søren Pedersen – trommer
 Bjarke Nikolajsen – trompet &
vokal
 Mads Rahbek – tenorsax &
klarinet
 Casper Jensen – tuba
 Magnus Bak – trækbasun &
tenorhorn
 Thomas Bryla – piano

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 12:30
Hotel Vinhusets frokostplatte

Kr. 100,-
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Fredag den 20. maj kl. 21:00

Second Line Jazzband
Trompet & sang:
Jesper Albrektsson
Trækbasun & sang:
Niklas Carlsson
Saxofoner, klarinet & sang:
Olof Skoog
Banjo:
Kontrabas

Anders Wasén
Per Bach

Trommer

Johan Horner

Piano

Thomas Bryla
Igen svensk jazz på programmet
– igen Second Line Jazzband.
Vi glæder os til et genhør med
vores glade venner fra Göteborg,
vinderne af
Sct. Jørgens Jazzpris 2014.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 19:30
Kylling danoise med små kartofler, skysauce,
mormorsalat og sødt og surt

Kr. 100,-
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Glæd jer til særlige arrangementer
Lørdag den 4. juni:

Street Parade med Blå Mandag Jazzband
Fredag den 1. juli:

Jazz på M/S Friheden
Lørdag den 2. august:

Én-dags tur til den 47. Femø Jazz Festival

Vi har flere idéer, og listen bliver sandsynligvis udvidet,
men sæt kryds i kalenderen og afvent mere information

Torsdag den 1. september kl. 20:00

Jazz Steps Band – Ungarn
For første gang i klubbens historie
får vi besøg fra Ungarn, når Jazz
Steps Band gæster os og
præsenterer os for deres repertoire
af swingende Dixieland-arrangementer fra 30’erne og 40’erne.
Jazz Steps Bands er sammensat af
musikere med 15-20 års erfaring
inden for både klassisk musik og
jazz. Bandet har optrådt på adskillige festivaler i Europa og har opnået
sin internationale popularitet på grund af præcis, rytmisk og swingende
fremføring af det traditionelle jazz-repertoire – og ikke mindst på grund
af det muntre sceneshow!

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Flæskesteg, serveret med kartofler, rabarberkompot,
agurkesalat og skysauce

Kr. 100,-
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Torsdag den 6. oktober kl. 19:30

5. ordinære generalforsamling &

Sct. Jørgens Jazzklub All Stars
Fem år som en meget markant del af Næstveds kulturliv – det skal
fejres!
Derfor har vi dannet vores helt eget ”sammenbragte band”,
Sct. Jørgens Jazzklub All Stars, og bedt dem om at underholde os
efter vores femte ordinære generalforsamling.
Vi har sammensat vores All Stars band blandt nogle af de musikere,
der har begejstret os allermest i løbet af vores første fem år.
Og vi har bedt dem om at akkompagnere vores ordinære
generalforsamling og på den måde hjælpe os med at markere
mærkedagen.
De får absolut ingen lejlighed til at øve sammen på forhånd – vi
ønsker nemlig at opleve dem ”på slap line” og at fornemme deres
fantastiske evne til at leve sig ind i den oprindelige, improviserede,
traditionelle jazz. Vi ser frem til et fantastisk fødselsdagsjam med
disse syv dejlige mennesker:
 Carsten Henningsen – Spirit of New Orleans – banjo
 Christian Wolff – After Beat – bas
 Gregory Boyd – Advokatens New Orleans Jazzband - trommer
 Niclas Carlson – Second Line Jazzband – trækbasun
 Niels Kahn – Tante Tillies Fodvarmere – piano
 Paul Harrison – Paul Harrison Band – klarinet
 Tommy Niemand – Jazz Lips – trompet
Ret til ændringer forbeholdes

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer fødselsdagsmenu kl. 18:30
Bøf Stroganoff med grov kartoffelmos
og rødbeder

Kr. 100,-
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Kæmpestor tak for
donation af lotterigevinster:
Kød Kokken
Pyramiden, Sct Jørgens Park
Kære Børn
Nordisk Gourmet Delikatesser
Kongebryg
Hotel Vinhuset

Panda Varehus
Cafe Nord
Dahlberg Sko
Meny, Sct Jørgens Park
Økofonden, Lejre
Spar Nord

Torsdag den 27. oktober kl. 20:00

Mixdouble All Stars
I serien ”International All Stars
Jazz Bands” skal vi opleve det
bedste af to verdener, for vi har
bedt tre skønne piger og tre lækre
fyre fra forskellige bands om at gå
på scenen sammen. De leverer
det traditionelle mod-, med- og
samspil med en indlevelse og
nerve, som kun er mulig med solid
baggrund i deres mangeårige
erfaringer fra andre forhold.
The Ladies:
 Aurelie Tropez – clarinet
 Patricia Lebeugle – bass
 Deborah Tropez – trommer
The Gentlemen:
 Jerome Etcheberry – trompet
 Niklas Carlsson – trombone
 Norbert Reijngoud – banjo

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Lasagne med to slags salat samt brød og smør

Kr. 100,-
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Torsdag den 10. november kl. 20:00

Doc Houlind Revival All Stars
featuring Denise Gordon
Bandet er sammensat af yngre og ældre
musikere, blandt andre tidligere Papa
Bues-folk, alle med fælles interesse for
den tidlige improvisatoriske New Orleansjazz. Orkestret har fundet
idealformationen til kombinationen af
solistiske præstationer og et fantastisk
ensemblespil, båret frem af en dynamisk
og kompakt swingende rytmegruppe.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Gammeldaws oksesteg med skysauce, hvide kartofler,

Kr. 100,-

grøntsager og surt

Lørdag den 17. december kl. 14:00

Jazzkompagniet
Jazzkompagniet har fødselsdag – bandet
fylder 30 år! De fejrer begivenheden
hos os og underholder os ved
julefrokosten, og jubilæumskoncerten
optages og udgives som live-CD, og vi
får alle lov til at være statister og
bidrage med kraftige klapsalver og glade
dansescener og masser af hurra-råb.
Og hvem ved? – Måske byder
eftermiddagen også på andre løjer ...?

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 12:00
Julebuffet – som var den lavet af Bedstemor

Kr. 100,-
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Bestyrelse
Formand:
Jesper Emil Poulsen
Næstformand:
Karsten Theil
Kasserer:
Vivi Staxen Petersen
Bestyrelsesmedlemmer:
Johnny Hansen
Henrik Mikkelsen
Henrik Sztuk
Solveig Hansen
Bestyrelsessuppleanter:
Kirsten Bendtsen
Annie Hansen

jepo.jazz@gmail.com – 2373 1013
karsten.theil@gmail.com – 3148 6560
aantikdk@gmail.com - 2129 7921
gonzonaes@gmail.com
h2m@mail1.stofanet.dk
sztuk@sol.dk
carstensolveig@gmail.com

–
–
–
–

2684
3026
2577
4071

4600
1002
9942
5516

kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212
diha@stofanet.dk – 5573 0689

Bilagskontrol:
Kirsten Smidt Hansen

kish@hansenpost.dk – 2087 9461

Suppleant for bilagskontrol:
Susanne Krøyer

3035 5378

Spillested
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
jazzmenu i forbindelse med vores arrangementer.
Henvendelse til receptionen mandag-fredag kl. 11-17, telefon
5572 0807.

