Sct. Jørgens Jazzklub
Vinhuset

Program 2017
Torsdag
den 12. januar
Torsdag
den 23. februar
Torsdag
den 23.marts
Lørdag
den 22. april
Torsdag
den 11. maj
Fredag
den 30. juni
Fredag
den 25. august
Lørdag
den 9. september
Lørdag

den 30. september
Lørdag
den 21. oktober
Torsdag
den 9. november
Lørdag
den 16. december

Swing Danes

Revivalists
Gentlemen & Gangsters
Forårskoncert
Daimi & Louisiana Jazz Band
Fest med Friheden på Fjorden
Snake City Jazz Festival
Second Line Jazz Band
Jazzfest i Gl. Ridehus
Tribute to Papa Bue
Miriam Mandipira
& Her Danish Friends
After Beat, feat.
Tanja og Nis Toxværd
1. udgave, december 2016
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Velkommen til 2017
Ja, fem år er gået, siden Sct.
Jørgens Jazzklub gennemførte
sin første koncert, og med dem
i rygsækken byder vi nu
velkommen til det sjette år
med den glade jazz – et år, der
vil være præget af såvel
glædelige gensyn som nye
navne, og anderledes
konstellationer, end vi
tidligere har hørt.
2017 bliver et år med traditioner og nye events. Det bliver året, hvor vi
prøver kræfter med en forårskoncert, en bustur til Snake City
Jazzfestival og meget mere. Derudover stævner vi for fjerde gang ud
med M/S Friheden og After Beat til en omgang swingende jazzmusik,
skummende fadøl og højt humør – og sidst, men ikke mindst, vender vi
tilbage til sidste års kæmpe succes, nemlig en Jazzfest i Gl. Ridehus.
Igen i 2017 er udgangspunktet den hygge og den stemning, som man
siden 1970 har kunnet opleve på Femø Jazz Festival – en hygge og
stemning, som vi ønsker at bringe her til Næstved igen.
2017 bliver også året, hvor vi byder alle orkestre velkommen på vores
nye scene – en gave fra Tårnby Selskabslokaler. Jeg vil gerne sige tak til
alle vores samarbejdspartnere og sponsorer, der trofast støtter os og
hjælper til med at sprede kendskabet til vores glade jazzmusik, og jeg
opfordrer til at støtte dem, der støtter os.
MEN den største tak skal nu lyde til jer, vores dejlige glade gæster, for
uden jer var der ikke mange at spille jazz for. I udgør et stort og trofast
publikum, der er i den grad er med til at sætte dagsordenen i
Sct. Jørgens Jazzklub, og som formand kan man ikke ønske sig mere!
Så på gensyn i 2017, når vi mødes i Sct. Jørgens Jazzklub til endnu en
runde med swingende god jazzmusik og dejligt samvær...
Velkommen til 2017
Be Happy and Keep on Swinging!
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Torsdag den 12. januar kl. 20:00

Swing Danes
Da Ole ’Fessor’ Lindgren for nogle år
siden nedlagde sit band ’Fessors Big
City Band’, var der et par jazzvenner,
der var overbeviste om, at vi alle ville
komme til at savne Fessors musik ret
voldsomt.
De besluttede derfor at etablere et
band, der skulle spille numre fra
Fessors Big City Band’s rythm and blues
repertoire, suppleret med numre fra
swing-tiden – specielt inspireret af
Arnvid Meyers Orkester og deres
arrangementer. Repertoiret er udvidet,
men det grundlæggende mål har været
at spille ’noget’, som andre ikke spiller
længere, eller gode melodier, som er
gået i glemmebogen.
De oprindelige idémagere gik i gang med at finde musikere, som havde
tid, lyst og interesse i at spille sådant et repertoire, og da de
sammenbragte orkestermedlemmer alle er etablerede jazzmusikere, har
de kunnet springe mange musikbanaliteter over og gå direkte til målet:
at lave et repertoire, der engagerer såvel publikum som dem selv.

Medlemmer: kr. 150,-

Gæster: kr. 200,-

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

Kr. 125,-

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:
+Butikken, Ydernæs
A-Antik – Vivi Pedersen, Kindhestegade
AVSL (Skytronic) Stenstrup Industri
Brønshøj Borgerkro
Byens Køreskole – Chr. Jørgensen
Café Noers

Campinggården Slagelse
De Fynske Gårde
Dahlberg Sko
Doktor Bones Tatoo
Erotica, Østergade
Fadølsekspressen

Torsdag den 23. februar kl. 20:00

Rivivalists
Dette unge band fra Holland fejer
benene væk under publikum, og
hvor end de har optrådt, har de
hurtigt opnået et ry som som en
af de hotteste rootsjazz-grupper
på den internationale scene i
dag. Deres unikke stil og groove,
der er fast baseret i vintage
blues, jazz og gospel fra ”The
Deep South of USA” og byen
New Orleans, tvinger publikum
op af stolene!
Blæserne er to af Europas fineste solister, som begge har spillet
sammen med de absolutte topnavne i branchen, mens rytmesektionen er
blevet kendt som en af de tættest pulserende. Læg så dertil deres
ungdommelige energi og smittende spilleglæde, så er der bare at sige –
kom og lyt til dem!

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30:
Forloren hare med bagte æbler, ribsgelé, små stegte kartofler,
skysauce og ovnstegte rodfrugter

Kr. 125,-
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Torsdag den 17. marts kl. 20:00

Gentlemen & Gangsters
Gentlemen & Gangsters spiller traditionel New Orleans Hot Jazz med et kraftigt
strejf af Swing.
Med fokus på ægthed i såvel indhold og fremførelse som solid rytme stræber
gruppen efter at spille musik, der bevæger dig, og som forbliver tro mod den
stil af jazz, der blev spillet af giganter som Louis Armstrong, Bix Beiderbecke,
Muggsy Spanier, Sidney Bechet, Duke Ellington, etc.
Gentlemen & Gangsters spiller jazzmusik, som det var meningen, den skal
spilles: med flair og som sofistikerede sande gentlemen, men med en
nidkærhed og brutal styrke som hærdede gangstere.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Husarsteg med salat Waldorff, brune/hvide kartofler,

vildtsovs, tyttebær og grøntsags jardinerer

Kr. 125,-

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 entré 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:
Foreningen De Små Købmænd
Frellsens Kaffe
Grand Cru Beklædning
Go’ Appetit
Havnehøkeren, Femø
Panda Varehus

H.O. Birksted A/S
Fadølsekspressen
Inspiration, Torvestræde
Ivans Dækcenter
Kanalkroen, Karrebæksminde
Pyramiden, Sct. Jørgens Park

Torsdag den 11. maj kl. 20:00

Daimi
& Louisiana Jazz Band
Daimi er kendt som skuespiller og
revystjerne, men hun er sandelig
også en forrygende jazzsanger. Der
er gået lang tid, siden vi sidst
havde besøg af Daimi, men nu har
vi hentet hende tilbage sammen
med Louisiana Jazz Band:
Mårten Lundgren er er uddannet ved Stockholms konservatorium og kan
sin metier som sikker leadtrompetist med vinunderlige soli.
Jesper Løvdal på alt- og tenorsax er genial på sine horn! Intet mindre!
Basunisten Cosmus Bræstrup har været i bandet i over 30 år.
Peter Federspiel spiller bas og har været hos Louisiana, siden det hele
begyndte i slutningen af 1960'erne.
Trommeslageren Ole Givskov passer enormt godt til bandet –Hør ham i
hans version af 'Caravan'.
Ved pianoet sidder 'professoren', Louisiana Jazzbands elegantier, Lars
Brogaard. Hør hans introduktion til 'In a Mellow Tone'.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 12:30
Dansk kyllingesteg med rabarberkompot agurkesalat, skysovs

og mormorsalat

Kr. 125,-
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Sommerjazz
Som sædvanligt arrangerer Sct. Jørgens Jazzklub også glade aktiviteter
uden for de trygge rammer i Orangeriet på Hotel Vinhuset. Glæd jer til:

Lørdag den 22. april
Forårskoncert
Mens vi venter på, at bøgen springer ud, bliver vi underholdt
af Spirit of New Orleans i de festligt udsmykkede lokaler i Café Sydpolen.

Fredag den 30. juni
After Beat på Fjorden
Den traditionelle midsommeraftentur med frisksmurt smørrebrød og
skummende fadøl - After Beat swinger, så Friheden gynger!

Fredag den 25. august
Snake City Jazz Festival
Denne gang kører bussen mod nord, nemlig til Slangerup og en dejlig
dag med god jazz og hygge på Snake City Jazzfestival.

Lørdag den 30. september
Jazzfest i Gl. Ridehus
Succesen fra 2016 gentages, når vi igen holder Jazzfest i
Gl. Ridehus med tre fantastiske orkestre, helstegt pattegris og dans og
hygge.

Kirstens Dekoform
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5-års jubilæum 2016
I 2016 kunne Sct. Jørgens Jazzklub fejre
5-års fødselsdag og jubilæum som et
væsentligt indslag i Næstveds kulturelle
aktiviteter. Carsten Rasmussen beærede
klubben med ”Borgmester Boogie” under
festmiddagen og klippede den røde snor for at indvie den nye scene,
før den blev indtaget af klubbens helt eget ”sammensatte band”,
Sct. Jørgens Jazzklub All Stars.

Se mere fra den fantastiske fest på vores hjemmeside eller her:
https://www.youtube.com/watch?v=O0OZGV4Ctpo&list=PLLVGUGPV
iwHhG3D7V0p3-2L_zpEdlHAKw

Lørdag den 9. september kl. 20:00

Second Line Jazz Band
Vi synes næsten ikke, at vi
kan undvære Second Line
Jazz Band fra Sverige på
vores repertoire et helt år,
så nu henter vi dem igen.
De modtog Sct. Jørgens
Jazzpris 2014 for deres
glæde over den traditionelle
jazz og deres fantastiske
humør, og den begrundelse
holder stadig.
Glæd jer til et genhør en
lørdag aften.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 19:30
Rosastegt kalvecuvette med grøntsager, hasselbagte kartofler,
sauce bearnaise og husets salat

Kr. 125,-
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Lørdag den 21. oktober kl. 14:00

Papa Bue Memorial Band
A tribute to Papa Bue
I 2012 blev der arrangeret en
række koncerter til minde om
kapelmester Arne Bue Jensen,
der afgik ved døden i
november 2011. Koncerterne
var en kæmpe succes med
udsolgte huse, og i samråd
med Bente Bue blev det
besluttet at fortsætte
succesen. Efter flere års
fravær bringer vi dem nu
tilbage til vores jazzklub.
Papa Bue Memorial Band ledes af Erik ”Krølle” Andersen, og består
af:






Jack Andersson, trompet og vokal
Erik Andersen, klarinet
Ole “Fessor” Lindgreen, basun
Per Jacobsen, piano og vokal,
Jens Sølund, bas – Jan Jerichau, trommer.

Kom og nyd Hotel Vinhusets dejlige frokostplatte og lyt og dans til
alle de gode, gamle traditionelle Papa Bue-numre, som vi elsker så
højt.

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 12:30
Køkkenchefens udsøgte frokostplatte med et potpourri fra det
traditionelle danske frokostkøkken

Kr. 125,-
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Kæmpestor tak for
donation af lotterigevinster:
M.N. Skincare
Meny, Sct. Jørgens Park
Meny, Østergade
Nordisk Gourmet Delikatesser
Næstved Automobilmuseum
Næstved Teaterforening
Skovgaard Vine

Korsør Lejren, Femø
Kongebryg
Kødkokken
Kære Børn
Langes Bog & Idé, Torvestræde
Landsbypubben
Sct. Tropez

Torsdag den 9. november kl. 20:00

Miriam Mandipira
& Her Danish Friends
Miriam Mandipira dannede "Her Danish
Friends" tilbage i 2010 og har siden –
sammen med dem – arbejdet målrettet på
at fremelske et udtryk, hvor alle hendes
musikalske talenter kommer i spil. Hun
har valgt et repertoire med sine
yndlingsnumre fra både traditionel jazz,
de store amerikanske evergreens, soul,
gospel, blues og sange fra Sydafrika og
Zimbabwe, hvor hun selv stammer fra.
Hvis man endnu ikke har oplevet Miriam
Mandipira, er man virkelig gået glip af
noget. Hun har en ubeskrivelig flot
stemme, som hun behersker i alle
oktaver, fra det bløde dybe til det
krystalklare høje.

Medlemmer: kr. 150,-

Christian Søgaard klaver, keyboard, kor
Erik Sørensen saxofoner
Jens Holgersen kontrabas
Carsten Milner trommer.

ikke-medlemmer: kr. 200,-

Vinhuset serverer kl. 18:30
Braiserede vikingekøller med grov kartoffelmos, krydret
agurkesalat, coleslaw og kryddersovs

Kr. 125,-
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Lørdag den 16. december kl. 14:00

Julejazz med After Beat
feat. Tanja og Nis Toxværd
After Beat er gamle venner: Lars på pianoet, Christian bag bassen og
Dines ved trommerne har underholdt os så formidabelt ved de hyggelige
sommerture på Karrebæk Fjord med M/S Friheden, og ved denne
lejlighed har de inviteret gæster med som garanti for, at alle de
traditionelle julejazz-numre leveres med den rigtige nerve og swingende
indlevelse:



Tanja med den smukke vokal, og
Nis med den fuldtonende saxofon

Den allesteds nærværende Nis Toxværd er kendt fra The Antonelli
Orcestra, Safri Duo, Blast, Erann DD, Rugsted & Kreutzfeldt, Gloria
Gayner, Det Brune Punktum, Hanne Boel og mange flere – og nu også i
en spændende konstellation med Tanja og After Beat.
Måske kan man forvente, at der igen er tænkt over særlige juleløjer? I
alle tilfælde er det er rigtig god at medbringe det festlige julehumør, når
vi lukker 2017 og ønsker hinanden en Glædelig Jul!

Medlemmer: kr. 150,-

ikke-medlemmer: kr. 200,-

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

Kr. 125,-
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Bestyrelsen
Formand:
Jesper Emil Poulsen
Næstformand:
Karsten Theil
Kasserer:
Solveig Hansen

jepo.jazz@gmail.com – 2373 1013
karsten.theil@gmail.com – 3148 6560
sogchansen@gmail.com - 2129 7921

Bestyrelsesmedlemmer:
Johnny Hansen
Henrik Sztuk
Kirsten Smidt Hansen
Tommy Olsen

gonzonaes@gmail.com –
sztukjazz@gmail.com –
kish@hansenpost.dk –
tommyolsen@stofanet.dk -

Bestyrelsessuppleanter:
Kirsten Bendtsen
Annie Hansen

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

Bilagskontrol:
Henrik Mikkelsen
Suppleant for bilagskontrol:
Annette Madsen

2684
2577
2087
4038

4600
9942
9461
9240

h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002
annette.madsen@3f.dk - 2090 2651

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
jazzmenu i forbindelse med vores arrangementer. I
forbindelse med jazzklubbens koncerter tilbydes vores gæster
overnatning: kr. 600 i delt dobbeltværelse og kr. 500 i
enkeltværelse, i begge tilfælde med morgenmad.
Henvendelse til receptionen mandag-fredag kl. 11-17, telefon
5572 0807, eller via e-mail vinhuset@danske-hoteller.dk.

