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Sct. Jørgens Jazzklub 

Vinhuset 

  

Læs mere om den glade jazz i  

Sct. Jørgens Jazzklub i 2018, 

blandt andet de dejlige 

sommerarrangementer og  

Paul Harrison Bands  

20 års jubilæums tourné – det bli’r 

BLOODY MARVELEOUS 

www.sctjoergennaestved.weebly.com  

http://www.sctjoergennaestved.weebly.com/


– 2 – 

 

  

Så er vi i bestyrelsen parate til at tage hul på et nyt år, som både vil 

byde på de gamle, trygge traditioner og på en række nye bands, som vi 

ikke tidligere har lyttet til. 

Vi holder fast i traditionen med at holde 

koncerter i Orangeriet på Hotel Vinhuset 

til uændrede priser, og vi holder fast i at 

få serveret lækre jazzmenuer af 

køkkenchefen til uændrede priser! 

Vi holder også fast i sidste års succes 

med en forårskoncert i Café Sydpolen, 

denne gang med et rigtigt nostalgisk 

orkester –Tante Tillies Fodvarmere. 

Også sidste års succes med en endags 

bustur til Snake City Jazz Festival i 

Slangerup gentager vi, så endnu flere får 

mulighed for at opleve den helt særlige 

hygge og den swingende jazzmusik, som 

netop den festival byder på.  

Med kombinationen af de trygge traditioner og de spændende bands, 

som I kan læse meget mere om i programmet, er der lagt op til endnu en 

sæson med en masse højdepunkter.  Et af dem bliver sikkert Paul 

Harrison Bands nostalgiske jazzbrag, når de indleder deres 20 års 

jubilæumsturne hos os, og en række af de faste bandmedlemmer fra 

dengang spiller det allerførste repertoire fra dengang. 

I 2017 besluttede generalforsamlingen en vedtægtsændring, hvorved 

regnskabsår og medlemsår omlægges.  Ændringen betyder ikke blot, at 

det nu er nemmere for bestyrelsen af koncentrere sig om at lave 

supergode arrangementer, men også, at et medlemskab giver rabat på 

entréen helt indtil den 31. december 2018. 

Vi vil fortsat være en jazzklub, som byder på ”vores musik” og hyggeligt 

samvær omkring veltillavet mad og en svingom – hjerteligt velkommen! 

Be Happy and Keep on Swinging! 

2018 i Sct. Jørgens Jazzklub 

Formand Jesper-Emil i selskab 

med de dejlige ”tyrolerjazzmostre” 

ved lanceringen af 

Jazzkompagniets 30 års 

jubilæums-CD – Gl. Ridehus 

den 30. september 2017 
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Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Stegt flæsk med persillesauce og hvide kartofler Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med After Beat 

den 16. december 2017 og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Torsdag den 18. januar kl. 20:00 

River Jazz & Blues Band 

en velrystet cocktail af jazz, blues og latin  

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub kan ske ved indgangen til vores 

arrangementer eller ved indbetaling af kontingentet via MobilePay til 

9384 1232 eller til Spar Nord, 9819 – 4582 537 890, med oplysning om 

navn, postadresse, e-mail adresse og telefonnummer. 

Medlemskab løber ekstraordinært fra 1. september 2017 til 

31. december 2018 og koster kr. 100,-, og medlemmer får kr. 50,- i 

rabat på entréen til arrangementer på Hotel Vinhuset. 

E-mail: sct.joergens.jazz@gmail.com  

Web: www.sctjoergennaestved.weebly.com  

Riverband har spillet på de 

danske musikscener siden 1971 

– og nærvær og engagement er 

stadig i højsædet hos dette 

originale og alsidige 

jazzorkester. 

Riverband har på sine turneer i 

ind- og udland nydt stor succes 

med sin særlige spillestil – en 

blanding af traditions-

bevidsthed og musikalske 

overraskelser. 

Riverbands repertoire består af 

velkendte temaer fra genrer  

som traditionel jazz, blues, swing, boogie og latin - samt egne numre. 

Flere af numrene er komponeret og arrangeret af orkestrets leder, 

Torben Lassen, og af bandets saxofonist Filt Kristensen, og nogle af 

disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i hele landet. 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
http://www.sctjoergennaestved.weebly.com/
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Torsdag den 22. februar kl. 20:00 

Paul Harrison Band – Special  

Nostalgisk jazzbrag med legendarisk besætning 

+Butikken, Ydernæs 

Birgit & Ole Bryde 

Brønshøj Borgerkro 

Byens Køreskole – Chr. Jørgensen 

Café Noers 

Campinggården Slagelse 

De Fynske Gårde 

Dahlberg Sko 

Doktor Bones Tatoo 

Erotica, Østergade 

Fadølsekspressen 

Foreningen De Små Købmænd 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Paul Harrison har 20 års 

jubilæum som kapelmester i 

2018.  Et hav af internationale 

topnavne har medvirket i hans 

band, og på sin special-tour 

præsenterer Harrison et super-

hold af tidligere faste band-

medlemmer. 

Det respektive Paul Harrison 

Band er fortsat i fuldt vigør, og 

her kan vi møde Harrison med 

en nostalgisk line-up, som  

deler rundhåndet ud af musikalske finesser og en god portion humor – 

det kan kun blive 

BLOODY MARVELEOUS ! 
 

Paul Harrison – Bert Boeren – Sean Moyses  

Niels Andersson – Bjarne Christensen – Mikkel Find 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Ølbraiserede vikingekøller med grov kartoffelmos,  

coleslaw mix salat og krydret sovs Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Riverband 

den 18. januar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 
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Torsdag den 22. marts kl. 20:00 

Stockholm Stompers 

Stockholm Stompers ønsker ikke sympati af sentimentale grunde!  Bandet 

spiller tumlende hot jazzmusik, som er levende og frisk, og som samtidig har 

sine rødder dybt i 20’ernes jazz.  Energien og et stompy swing er de mest 

bemærkelsesværdige kendetegn. 

Med sine bare fem medlemmer må Stockholm Stompers kaldes et forholdsvis 

lille band, men alle spiller flere instrumenter, og derved bliver det muligt at 

skabe et hav af variationer – og arrangementerne er med til at gøre lyden 

fantastisk.  Alle numre får deres egen helt specielle behandling, og ingen af 

dem har været i den same støbeske. 

Vores sponsor og samarbejdspartner: 

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 et år og gratis entré til et 

arrangement med spisning efter eget valg for alle i husstanden 

• Gratis Visa-Dankort 

• Gratis MasterCard med købssikring 

• Gratis valutaveksling 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Krebinetter med stuvet spidskål, dampede  

grøntsager, små kartofler og surt Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Paul Harrison Band 

den 22. februar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Nikolas Viisanen 

trombone 

Ulf Dreber 

sopransaxofon 

Jacob Ullberger 

guitar, banjo, tenorguitar & clarinet 

Alf Sjöblom 

dobbelbas & tuba 

Martin Ljungberg 

vaskebræt, tenorhorn & vokal 
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Lørdag den 21. april kl. 14:00 

Forårskoncert 

Tante Tillies Fodvarmere 

Café Sydpolen, Parkvej 107, Næstved 

Køkkenchefen serverer kl. 12:00: 

En overdådig buffet med de bedste lækkerier fra det danske 

frokostkøkken 
 

Billetsalg ved koncerten med Stockholm Stompers den 22. marts og derefter 

ved henvendelse til sct.joergens.jazz@gmail.com. 

Billetter uden forårsbuffet ved indgangen: kr. 300,- 

Medlemmer og gæster: kr. 350,- 

Springer bøgen mon ud i 2018? 

Jo, det gør den nok, for bøgen er 

næsten lige så pålidelig som det 

band, der skal underholde os med 

forårsjazz i Café Sydpolen: 

TANTE TILLIES FODVARMERE 

 

 

”Tillierne” sprang ud for første gang i 1969 og er et af Danmarks ældste 

jazzbands.  De har status blandt eliten inden for den traditionelle jazz, 

og ligesom jazzen (og bøgen) har de rødder ”deep south” i de 

udstrakte vådområder nord for en sydlig havneby – Vordingborg. 

Tante Tillies Fodvarmere var det første jazzband, der modtog ”Femø 

Jazzprisen” – kom og hør dem endnu en gang! 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
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Torsdag den 17. maj kl. 20:00 

Goosetown Jazzband 

Frellsens Kaffe 

Grand Cru Beklædning 

Grej Butikken 

Go’ Appetit 

H.O. Birksted A/S 

Inspiration, Torvestræde 

Kanalkroen, Karrebæksminde 

Korsørlejren, Femø 

Kræmmerhuset 

Kongebryg 

Kære Børn 

Langes Bog & Idé, Torvestræde 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Goosetown Jazzband fra 

Vordingborg har mere end 

35 år på bagen og den gode 

traditionelle jazz på 

repertoiret. 

De glade musikanter er 

inspireret af Papa Bue & Liller.  

Det præger også repertoiret, 

der rummer alt fra danske 

sange over europæisk revival 

til den amerikanske jazz fra 

Armstrong til Ellington.   

Goosetown Jazzband skaber altid en fest med deres elskværdige, 

smittende og humoristiske tilgang til publikum.  Den befriende og 

muntre stemning bliver skabt af en swingende, traditionel jazzmusik. 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Kylling danoise med skysovs, agurkesalat, rabarberkompot, 

små kartofler, franske kartofler og mormorsalat Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Stockholm Stompers 

den 22. marts og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 
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Sommerjazz med 

Sct. Jørgens Jazzklub 

Som sædvanligt arrangerer Sct. Jørgens Jazzklub også glade aktiviteter 

uden for de trygge rammer i Orangeriet på Hotel Vinhuset.  Glæd jer til: 

Fredag den 22. juni 

After Beat på Fjorden 

Den traditionelle midsommeraftentur med frisksmurt 

smørrebrød og skummende fadøl - After Beat swinger, 

så Friheden gynger! 

Lørdag den 25. august 

Snake City Jazz Festival 

Bussen kører igen mod nord, nemlig til Slangerup og en dejlig dag med 

god jazz og hygge på Snake City Jazzfestival. 

Lørdag den 22. september 

Jazzfest i Gl. Ridehus 

Succesen fra tidligere år gentages, når vi igen holder  

Jazzfest i Gl. Ridehus med fantastiske orkestre, helstegt pattegris og 

dans og hygge. 

Kirstens Dekoform 

Brand af 1848 Fond 
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Torsdag den 11. oktober kl. 20:00 

Scandinavian Old Stars 

Scandinavian Old Stars består af rutinerede musikere fra den danske 

traditionelle jazzscene.  Scandinavian Old Stars spiller traditionel 

jazzmusik – New Orleans, Gospel, Dixieland og tidlig swing iblandet 

et par gamle danske slagere – med andre ord: Meget ”fodvenlig” 

jazz, som egner sig godt til det danseglade publikum, og god musik 

og kendte melodier, som man kan synge med på.   

De enkelte musikere optræder både med egne favoritnumre og 

bidrager til det samlede billede af orkesteret. 

Ole Olsen: bas – Preben Nissen: basun & sang – Jørgen Fjelstrup: 

trommer – Gert Jakobsen: trompet – Niels (flipper) Stuart: klarinet & 

tenorsax – Søren (Doc) Houlind: piano & sang – Ole Sterndorff: banjo, 

guitar, mundharpe, kazoo, sang – og gøgl! 

 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Brunkål med to slags flæsk, medister, sennep, rødbeder og 

groft rugbrød Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Goosetown Jazz Band 

den 17. maj og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 
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Landsbypubben 

Meny, Østergade 

M.N. Skincare 

Nordisk Gourmet Delikatesser 

Næstved Automobilmuseum 

Panda Varehus 

Pizza Express 

Piraten, Haslev 

Pyramiden, Sct. Jørgens Park 

Saint Tropez 

Skovgaard Vine 

Stjerne Auto 

Økofonden, Lejre 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Lørdag den 10. november kl. 20:00 

Vestre Jazzværk 

Det er lykkedes os at hente 

Vestre Jazzværk til Orangeriet! 

Vestre Jazzværk læner sig ikke 

op ad bestemte forbilleder og 

stilarter. Inspirationen hentes 

fra flere forskellige kilder i den 

klassiske jazz. Jazzklassikerne 

tilsættes en god portion af de 

seks musikeres personlighed 

og erfaring gennem 30-40 år 

som aktive jazzmusikere, og 

det kommer der pågående,  

veltilberedt og swingende traditionel jazz ud af, som man både kan lytte 

og danse til. 

Aage Jespersen, trompet – Ole Weibel, klarinet – Poul Schmidt, trombone 

Poul Erik Phillipsen, bas – Tom Nissen, banjo – Hans Rømer, trommer 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Mortensand med hvide, brune og franske kartofler, rødkål, 

skysauce, bagte æbler og surt Kr. 125,- 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Scandinavian Old Stars 

den 11. oktober og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 
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Lørdag den 15. december kl. 14:00 

Julejazzkoncert i Café Sydpolen  

Blå Mandag Jazzband 

I år har vi valgt at afholde den traditionelle julejazzkoncert i Café 

Sydpolen, og det er lykkedes os at lægge beslag på Blå Mandag 

Jazzband til at stå for underholdningen.  De har lovet at stille op i den 

stærke, velkendte ottemands besætning og levere al den muntre musik, 

de er kendte for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julejazzmenuen vil bestå af Mormors julebuffet med alle de lækkerier, 

som er absolut nødvendige for at komme i den rette stemning, og 

julejazzbaren byder på det helt rigtige tilbehør til de helt rigtige priser. 

Der er med andre ord lagt op til en herlig afslutning på endnu en 

fantastisk sæson i Sct. Jørgens Jazzklub! 

Køkkenchefen serverer kl. 12:00: 

Mormors traditionelle julebuffet med alle lækkerierne 
 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Vestre Jazzværk 

den 10. november og derefter ved sct.joergens.jazz@gmail.com  

Billetter uden julebuffet ved indgangen: kr. 300,- 

 

 Kr. 350,- 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
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 Formand: 

Jesper Emil Poulsen jepo.jazz@gmail.com – 5012 2048 

Næstformand: 

Karsten Theil karsten.theil@gmail.com – 3148 6560 

Kasserer: 

Solveig Hansen sogchansen@gmail.com – 4071 5516 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 

Henrik Sztuk sztukjazz@gmail.com – 2577 9942 

Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk – 2087 9461 

Tommy Olsen tommyolsen@stofanet.dk - 4038 9240 

Bestyrelsessuppleanter: 

Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212 

Annie Hansen diha@stofanet.dk – 5154 0689 

Foreningsvalgt revisor: 

Henrik Mikkelsen h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002 

Suppleant for foreningsvalgt revisor: 

Annette Madsen annette.madsen@3f.dk – 2090 2651 

Bestyrelsen 

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. 

Spillestedet 

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-lørdag kl. 11-20, telefon 

5572 0807, eller via e-mail vinhuset@danske-hoteller.dk. 
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