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  Godt Nytår og velkommen til 2020 

Kære Jazzvenner, 

Sct. Jørgens Jazzklub gik ind i sit niende 

leveår med et brag af en fødselsdagsfest i 

selskab med Second Line Jazz Band, og nu 

er vi på vej ind i 2020. 

Vi er både glade og stolte over at byde 

velkommen til det nye år med endnu et 

program, som sætter HAPPY JAZZ i højsædet.   

Derfor kan vi heller ikke sidde på 

hænderne, når Jazz Danmark i samarbejde 

med Tivoli i København for første gang  

fejrer International Jazz Day.  Vi har allerede sikret os bustransport, så 

alle kan komme med og deltage i aktiviteterne og lytte til et væld af 

HAPPY JAZZ. 

Selvfølgelig holder vi også fast i vores ”klassikere” som forårskoncerten 

i Café Sydpolen og julekoncerten samme sted, og sandelig om ikke også 

”After Beat på Fjorden” og ”Jazzfest i Gl. Ridehus” med forudgående 

Street Parade har fundet vej ind i programmet. 

Det bliver med andre ord et travlt jazzår for os alle.  Vi ville ikke kunne 

gennemføre det, hvis vi ikke fik jeres massive støtte og opbakning, når I 

kommer med jeres swingende gode humør! 

Jeres forslag til, hvordan vi kan gøre vores jazzklub endnu bedre, er 

også værdsatte.  Vi lytter gerne til alle idéer, og der bliver rig lejlighed til 

at lufte dem på den ordinære generalforsamling, som vil finde sted den 

5. marts – umiddelbart før arrangementet med Paul Harrison Band. 

For at fejre, at programmet for 2020 og dermed det nye år er skudt i 

gang, inviterer vi alle medlemmer til gratis nytårskoncert med Pernille 

Schrøder og Odense Banden lørdag den 4. januar.  Hotel Vinhuset har 

også ønsket at markere den festlige begivenhed og serverer i dagens 

anledning en to-retters nytårsmenu. 

Be Happy and Keep on Swinging 
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To-retters nytårsjazzmenu serveres kl. 12:30: 

Sennepsbagt torsk med rødbede, kapers,  

sennepsmayonaise og brød 

Helstegt oksefilet med rødvinssauce,  

bagte rodfrugter og stegte kartofler  

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Hans Knudsens 

Jumpband den 9. november 2019 og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer:   Gratis Gæster: kr. 200,- 

Lørdag den 4. januar kl. 14:00 

Nytårskoncert 

Odense Banden, feat. Pernille Schrøder 

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

arrangementer eller ved indbetaling af kontingentet til Spar Nord,  

reg.nr. 9819, konto nr. 4582 537 890 – husk at oplyse navn, 

postadresse, e-mailadresse og telefonnummer. 

Medlemskab løber indtil den 31. december 2020 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  

Odense Banden er et traditionelt 

jazzorkester med rødder tilbage i de glade 

50'ere og 60'ere.  Odense Banden er 

sammensat af kendte og populære 

musikere, som hver især har spillet i 

mange forskellige sammenhænge i de 

seneste 30-40 år. 

 

Pernille Schrøder er kendt som revyskuespiller med 

revyscenen som den foretrukne, men musikken har 

også en stor plads i hendes hjerte.  En nytårs-

jazzkoncert med Pernille og Odense Banden på samme 

scene bliver en festlig og uforglemmelig oplevelse. 

Kr. 165,- 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
http://www.sctjoergennaestved.weebly.com/
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Torsdag den 6. februar kl. 20:00 

AK & All That Jazz 
 

A-Antik - Vivi Pedersen, Kindhestegade 

Arne Hulbæk 

AV-Huset A/S, Jernbuen 1 

Berit Andersen 

Blomstertrylleriet 

Brønshøj Borger Kro 

Cafe Noers 

Cassiopaia 

Dahlberg Sko 

DekoForm v. Kirsten Bentsen 

Din Tøjmand 

Doktor Bones, Tatoo 

Femø Jazzfestival 

Galleri Finnole 

Gitte Sass 

Gahrn Jensen 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Hotel Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Stegt kalvetyksteg med blancherede og bagte rodfrugter, 

grønkål, pommes duchesses og calvadossauce Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Odense Banden 

den 4. januar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

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

Sangerinden Anne Kristine’s vokal er klart farvet af kærligheden til de 

“store amerikanere” som Ella Fitzgerald, Diana Krall, Nathalie Cole, Anita 

O’Day m.fl.  Repertoiret bærer præg af en rigtig New Orleans Gumbo – 

Hot & Sweet – musik med intensitet og spilleglæde, swing, latin og 

ballader. 

Kom og nyd dem! 
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Torsdag den 5. marts kl. 20:00 

Paul Harrison Band 

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 

Hotel Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Stegt kylling med variation af gulerod, bagt græskar,  

stegte kartofler og hvidvins sauce og persille Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med AK & All That Jazz  

den 6. februar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

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

Selvfølgelig kommer vi ikke godt igennem 2020 uden et besøg af vores 

gode gamle venner i Paul Harrison Band!  Denne gang har Paul endnu 

engang taget sine to meget nære venner med: den virtuose engelske 

banjospiller Sean Moyses og den populære trombonespiller og sanger 

Niklas Carlsson fra Sverige – et yderst populært trekløver i front. 

Der er lagt i ovnen til hot jazz i 

Harrison Bands velkendte 

dynamiske stil, med stramme 

arrangementer, solopræstationer 

og ikke mindst løssluppen humor. 

Det bli’r en aften, som ingen vil gå 

glip af – det bli’r 

BLOODY MARVELLOUS! 

Før vi går til bords for at nyde den lækre kylling fra 

chefkokken, skal vi holde årets ordinære generalforsamling. 

Den afholdes i Vinhusbaren (Kobbergulvet) med start 

kl. 17:00.  Adgang er gratis, og alle er velkomne. 
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Lørdag den 4. april kl. 13:00 

Forårskoncert 

Spirit of New Orleans 

feat. Thomas Nissen 

Café Sydpolen, Parkvej 109, Næstved 

Køkkenchefen serverer kl. 11:30: 

Sct. Jørgens Jazzklubs berømte forårsbuffet 
 

Billetsalg ved koncerten med AK & All That Jazz den 6. februar og derefter hos 

Place2Book via vores hjemmeside https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

Billetter uden forårsbuffet ved indgangen: kr. 200,- 

Medlemmer og gæster: kr. 275,- 

Se her: Vores gamle kendinge 

fra Spirit of New Orleans har 

ladet sig fotografere i den 

forårsgrønne skov, og det 

skyldes, at de har lovet at 

spile forårskoncert i Sct. 

Jørgens Jazzklub – og de har 

Thomas Nissen med! 

Repertoiret består af gospel, 

spirituals, hymns og 

traditionel jazz – det hele med 

dybe rødder i grundlaget for 

New Orleans-jazzen. 

Bemærk, at arrangementet – tro mod forårstraditionen i Sct. Jørgens 

Jazzklub – afholdes i 

Café Sydpolen, Parkvej 109, Næstved 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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  Jazz i nærheden 

Udbuddet af jazzarrangementer i Næstved er blevet reduceret i løbet af de 

seneste år.  Alligevel er der ikke grund til at fortvivle, hvis man har lyst til 

at høre mere af den muntre jazz, som tilbydes af Sct. Jørgens Jazzklub. 

All That Jazz er en sammenslutning af jazzklubber øst for Storebælt, og på 

hjemmesiden http://www.all-that-jazz.dk/ indeholder en masse nyttig 

information om de deltagende klubber, deres spillesteder og deres 

programmer.  

Bemærk, at de fleste af klubberne har indgået en 

aftale om entrésamarbejde.  Det fungerer 

således, at ethvert medlem af en af klubberne 

kommer ind til de andre klubbers arrangementer 

til deres medlemspris. 

Med andre ord:  Bring medlemskortet med, når I 

besøger en af vores muntre naboklubber! 

 

 

 

Ungdomsprojekthuset, Jernbanegade 10, Næstved, 

præsenterer levende musik hver uge.  JB10 er nok mest 

kendt for sit største projekt Næverland Festival, men der er 

også jazz på programmet.  I 2020 kan vi anbefale: 

• den 4. februar:  NY4 – en dansk/amerikansk gruppe 

• den 22 februar:  DRBB med den unge Miho Hazama fra Japan 

• den 26. marts:  Uffe Steen Trio – jazz/blues fra Århus, når det er 

bedst 

Se flere oplysninger på hjemmesiden https://naestvedung.nu. 

http://www.all-that-jazz.dk/
https://naestvedung.nu/
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Det var jazzpianisten Herbie Hancock, som blev kendt 

som pianist i Miles Davies Quintet i de tidlige 

1960’ere, der fik idéen til at etablere en årlig 

International Jazz Day, og FN’s organisation for 

uddannelse, videnskab og kultur UNESCO tog den til 

sig.  I november 2011 erklærede UNESCO den 

30. april som den årlige International Jazz Day og 

anerkendte derved jazz som ”en måde til at udvikle 

og fremme mellemkulturel udveksling og forståelse 

med det formål at skabe gensidig anerkendelse og 

tolerance”. 

Hvert år udpeges en global værtsby, som 

tilbyder et overflødighedshorn af gratis 

jazzkoncerter, og i 2020 har Jazz Danmark 

besluttet også at fejre International Jazz 

Day.  Det sker ved at skabe Tivoli i 

København om til en gigantisk jazzscene 

med et væld af tilbud af enhver art. 

Glæd jer til International Jazz Day i Tivoli 

den 30. april 2020 – Sct. Jørgens Jazzklub 

er naturligvis med! 

Læs mere om den spændende jazzhistorie her: 

https://en.unesco.org/commemorations/jazzday 

International Jazz Day 

Lidt historie 

Godiva 

Hertz Music A/S, Sorø 

Humle Ølbar 

Inspiration 

Jesper Optik 

Johs. Clausen 

Kanalkroen, Karrebæksminde 

Kongebryg, Næstved 

Korsørlejren, Femø 

Kringlebageren 

Kræmmerhuset 

Kære Børn 

Kvickly 

Langes Bog & Ide, Torvestræde 3 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

https://en.unesco.org/commemorations/jazzday
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Sct. Jørgens Jazzklub 

i Tivoli 

torsdag den 30. april 

Den 30. april 2020 afholdes UNESCO’s International Jazz Day for første 

gang i Danmark ved et stort event i Tivoli.  Dagen vil byde på koncerter på 

flere af Havens scener, ude og inde, blandt andet gratis koncerter på 

Pantomime Teatret, Plænen og Orangeriet. 

Omkring 50 jazzklubber har været med til at ønske, hvilke bands de gerne 

ville opleve til International Jazz Day.  Vi får rig mulighed for at dykke ned 

i et udpluk af den mangfoldige, swingende og topprofessionelle danske 

jazz! 

Vi kan opleve Jazz Five - Sisters of Jazz - Paul Harrison 

Band med Camilla - Jan Harbeck Quartet - Norbert 

Susemihls Joyful Gumbo - PS Swingband - Kira Martini 

Quintet - Jakob Artved Quartet - Svaneborg Kardyb - 

Tivoli Late Night Orchestra - Tivoli Ensemblet - og 

mange flere … 

Ved redaktionens slutning var 

programmet endnu ikke endeligt, og i 

bestyrelsen har vi derfor ikke haft 

lejlighed til at tilrettelægge dagen, men 

én ting er sikkert: 

VI SKAL MED! 

Vi har nemlig sikret os bustransport og 

arrangerer en festlig tur med køreplan 

sådan, at vi kan være med til det hele. 

Vi er kede af, at vi ikke kan fortælle 

meget mere endnu, men vi holder jer 

orienteret om tidsplanen, priserne, 

tilmelding osv. via vores nyhedsmails og 

via hjemmesiden 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

RESERVER DATOEN 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Lørdag den 30. maj kl. 14:00 

Tribute to Papa Bue 

feat. Anna Pauline 

Landsbypubben 

Matas 

M.N. Skincare 

Næstved Teaterforening 

Parkens Optik 

Parkens Vaskecenter 

Pyramiden 

Rådhuskroen 

Saint Tropez, frisør 

Snake City Jazzfestival 

Solo 

Spejdersport 

Spiseriet 

Sydpolen 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Hotel Vinhuset serverer kl. 12:30: 

Hakkebøf med surt,  

bløde løg, hvide kartofler og sauce Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Paul Harrison Band 

den 5. marts og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

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

Ved forårssæsonens sidste 

indendørs koncert får vi et genhør 

med Tribute to Papa Bue, som er 

kendte for netop den musik, vi 

holder allermest af. 

Skønt det lyder meget traditionelt, kan vi se frem 

til overraskelser, for de har inviteret den vidunder-

skønne Anna Pauline Andersson fra Sverige med. 

Derfor vil repertoiret på én gang være kendt og 

nyt, og blandt andet kan vi se frem til at høre 

nogle af Grethe Ingemanns populære sange fra 

hendes tid i Næstved sammen med Papa Bue, men 

i helt nye arrangementer. 
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Fredag den 3. juli kl. 18:30 

AfterBeat på Fjorden 

Vi fastholder også den 

traditionelle pris for turen, 

og selvfølgelig sælger baren 

den traditionelle medicin 

mod søsyge – men tag jer på 

trods af alle traditionerne i 

agt: måske finder vi alligevel 

på et par overraskelser 

undervejs? 

Sejltur, AfterBeat og smørrebrød kr. 350,- 

Traditioner er trygge og hyggelige – tænk bare på Miss Sophie’s 

traditionelle nytårsreplik: ”Same procedure as every year, James!” 

Derfor gentager vi selvfølgelig den traditionelle gyngende sejltur på 

Karrebæk Fjord med Skipper Kim på M/S Friheden, frisksmurt smørrebrød 

og – ikke mindst – After Beat med Tanja og hendes intimiderende 

sangstemme i front. 

Vores sponsor og samarbejdspartner: 

 

Vores samarbejde med Hotel Vinhuset er lige så traditionelt som sejlturen 

på Karrebæk Fjord.  Ikke blot stiller hotellet faciliteter til rådighed for 

vores arrangementer og serverer vores jazzmenuer, de tilbyder også de af 

vores gæster, der ikke har lyst til at køre hjem efter en dejlig jazzaften, 

overnatning med morgenmad i dobbeltværelse for kr. 600 og i 

enkeltværelse for kr. 500. 

Glem heller ikke, at Restaurant 

Vinhuskælderen tilbyder lækre 2- eller 3-

retters menuer i historiske omgivelser til 

rimelige priser. 

Billetsalg fra den 30. maj, ved arrangementet med Tribute to Papa Bue, og 

derefter via hjemmesiden https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Kirstens Dekoform Brand af 1848 Fond 

Entré med jazzbuffet kr. 350,- 

Entré uden spisning – kun ved indgangen kr. 300,- 

Lørdag den 19. september 

Jazzfest i Gl. Ridehus 

Det, som vi kalder Jazzfest i Gl. Ridehus, har 

udviklet sig til også at være en Jazzfest i 

Bymidten.  Det skyldes, at vi starter 

festlighederne med en god gammeldags Street 

Parade i bedste New Orleans-stil, og det gør vi 

igen i 2020 sammen med hollandske 

TC Jazzband med start kl. 13:00. 

Kl. 14:00 slår vi porten op til Gl. Ridehus, og samtidig åbner jazzbaren med 

sine rimelige priser, så gæsterne ikke skal dehydrere, mens de finder en 

plads… 

Kl. 14:30 starter et sandt festfyrværkeri 

af jazzmusik! – I 2020 kan vi med store 

forventninger præsentere: 

• River Jazz & Blues Band 

• Second Line Jazz Band,  

     feat. Denise Gordon 

• Jazz Five 

Undervejs serverer vi naturligvis lidt til maven i form af kød fra 

trækulsgrillen og grønt fra haven. 

Vi glæder os til årets store jazzbegivenhed i Næstved! 

Tak for den massive støtte fra byens forretningsdrivende og Næstved 

Cityforening, og tak til vores sponsorer af Jazzfesten i 2019: 



– 13 – 

 

  

Torsdag den 15. oktober kl. 20:00 

Vores 9-års fødselsdag med 

Jazz Steps Band 

Hotel Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Okseculotte med brændte løg, frisk grønkål, knust kartoffel med 

urter, bagte gulerødder og rødvinssauce Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Tribute to Papa Bue 

den 30. maj og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

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

Ungarnske Jazz Steps Band gæstede os første gang i 2016, og nu kommer 

de igen for at præsentere 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.   Inspirationen kommer fra Louis 

Armstrong og Gene Krupa, og bandet spiller evergreens fra swing-æraen 

på professionelt niveau med en tilsætning af deres helt egne – og meget 

humoristiske – variationer. 

Musikken er præget af iver og entusiasme, og Jazz Steps Band har 

begejstret publikum på utallige festivaler og i klubber. 



– 14 – 

 

  

Lørdag den 7. november kl. 14:00 

Tante Tillies Fodvarmere 

Sct. Jørgens Jazzklub anvender Place2Book til at 

sælge billetter til de events, der  

er markeret sådan i programmet: 

Vi fortæller om tidspunkterne for billetsalget i nyhedsbrevene, på vores 

hjemmeside og på Facebook. 

For at handle via Place2Book skal man besøge vores hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/.  Vælg bjælken til venstre  

”Køb billet til Events”, vælg det ønskede arrangement og følg derefter 

instruktionerne på skærmen. 

Salg af jazzmenu og pladsreservation til arrangementer på Hotel 

Vinhuset sker fortsat ved henvendelse til Hotel Vinhusets reception i de 

perioder, der er nævnt i programmet for det enkelte arrangement. 

Vores sekretariat er altid parat til at hjælpe på telefon 3148 6560. 

EVENT 

Hotel Vinhuset serverer kl. 12:30: 

Ribbensteg med rødkål, brune og hvide kartofler,  

chips og brun sky sauce Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved fødselsdagsfesten med Jazz Steps 

Band den 15. oktober og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

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

I november graver vi os ned til rødderne i 

det sydsjællandske traditionelle jazzmiljø 

i slutningen af 1960’erne, da Tante Tillies 

Fodvarmere var et af dominerende bands. 

Bandet er således et af de længst 

eksisterende jazzbands og hører til 

blandt eliten inden for den klassiske 

traditionelle jazz.  Tante Tillies 

Fodvarmere var det første band, der 

modtog ”Femø Jazzprisen”. 

Billedet viser ”Tillierne” i 1977.  Både udseende og besætning har ændret 

sig med tiden, men det har deres glade jazzrepertoire og deres 

entusiasme ikke! 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Lørdag den 12. december kl. 14:00 

Julejazzkoncert i Café Sydpolen  

Jazzkompagniet 

Chefkokken serverer kl. 12:00: 

Den traditionelle julebuffet med alle lækkerierne 
 

Pladsreservation og køb af menuen ved fødselsdagsfesten med Jazz Steps Band 

den 15. oktober og derefter hos Place2Book via vores hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/. 

Billetter uden julebuffet ved indgangen: kr. 200,- 

 

Medlemmer og gæster: Kr. 275,- 

Jazzkompagniet er jævnlige gæster 

i Sct. Jørgens Jazzklub – og med 

god grund! 

De leverer nemlig med garanti den 

musik, vi holder allermest af, og de 

gør det med entusiasme og glæde. 

De leverer desserten efter den 

lækre julefrokost på Café Sydpolen. 

Billedet er et sommerbillede, som 

viser Jazzkompagniets opstilling ved 

Dixieland Festival i Dresden i maj 

2019. 

Det bliver den samme line-up i den 

kolde vintermåned, men stemningen 

bliver så ophedet, at der ikke bliver 

brug for vinterfrakkerne! 

Det bliver en festlig og hjertevarm 

start på en 

Glædelig Jul 

https://sctjoergennaestved.weebly.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: 

Henrik Sztuk sztukjazz@gmail.com – 2577 9942 

Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 

Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk – 2087 9461 

Tommy Olsen tommyolsen@stofanet.dk – 4038 9240 

Bestyrelsessuppleanter: 

Annie Hansen diha@stofanet.dk – 5154 0689 

Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212 

Foreningsvalgt revisor: 

Finn Andersen bluesfinn@gmail.com – 3112 3031 

Suppleant for foreningsvalgt revisor: 

Annette Madsen annette_madsen@mail.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 dobbeltværelse og kr. 500 

i enkeltværelse, i begge tilfælde med morgenmad. 

Henvendelse til receptionen mandag-lørdag kl. 11-18, telefon 

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

mailto:jepo.jazz@gmail.com
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