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Happy Jazz 
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

Velkommen til 2. jubilæumshalvår 2021 

Kære Jazzvenner, 

Begyndelsen af vores jubilæumsår 2021 blev 

desværre kraftigt påvirket af de restriktioner, 

der blev indført for at begrænse spredningen 

af Corona-virus.  Det var ikke muligt at 

gennemføre ét eneste arrangement før maj, 

og i resten af det første halvår var vi desuden 

påvirket af begrænsninger i deltagerantallet. 

Dog lykkedes det – med en del ændringer – at 

gennemføre forårets sidste arrangementer, og 

vi er taknemmelige for, at så mange  

medlemmer og gæster så hurtigt vendte tilbage og sikrede, at vi på 

trods af alle odds ser tilbage på en række af succeser.  

2. halvår vil blive spækket med swingende glad jazz, blandt andet 

når vi i samarbejde med Kongebryg byder velkommen til 

powerbandet Zebrass.  De slår pjalterne sammen med engelske 

Denise Gordon, som vi kender så godt fra hendes tidligere koncerter 

hos os. 

Usikkerheden om de gældende restriktioner har medført en række 

ændringer i programmet for 2. halvår, og derfor har vi valgt at 

udgive dette halvårsprogram.  Desuden vil vi selvfølgelig stadig 

annoncere alle programmer via e-mail, på hjemmesiden og på 

Facebook. 

Vi arbejder allerede på at sammensætte et festligt program for 2022, 

og vi vil forsøge at indpasse så mange som muligt af de aktiviteter, vi 

måtte aflyse tidligere på året.  Men først og fremmest ser vi frem til 

2. jubilæumshalvår. 

BE HAPPY AND KEEP ON SWINGING 
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

  Sct. Jørgens Jazzklub 

Sct. Jørgens Jazzklub er i sit 10. leveår blevet kendt som ”Byens 

Jazzklub”.  Orangeriet i Hotel Vinhuset er det faste spillested, men 

desuden afholder vi arrangementer andre steder for at nå det 

bredest mulige publikum. 

Derfor har vi også sammensat et bredt repertoire, som I kan læse 

meget mere om i dette jubilæumsprogram – men fællesnævneren 

for det hele er Happy Jazz, som bringer smil på læben og giver 

rytme i fødderne og danselyst. 

Sct. Jørgens Jazzklub er en kulturel forening i Næstved 

Kommune og modtager tilskud fra kommunen og fra 

Statens Kunstfond.  Uden den hjælp kunne vi vanskeligt 

lave det, vi gør, men vi er også taknemmelige for  

støtten fra vores sponsorer og fra de mange 

forretningsdrivende i Næstved, som trofast donerer 

gevinster til vores lotterier. 

Programmet for 2. jubilæumshalvår er planlagt ud fra den 

forudsætning, at der ikke er risiko for Corona-smitte – 

men det kommer der måske?  Derfor tager vi forbehold for  

ændringer, som er nødvendige for at minimere risikoen.  I 

elektroniske nyhedsbreve, via hjemmesiden og via Facebook 

orienterer vi løbende om ændringer i forhold til det offentliggjorte 

program. 

Entréen til Jazz i Orangeriet er fastsat til kr. 150 for medlemmer og 

kr. 200 for gæster, og billetter købes ved indgangen – vi tager 

imod betaling kontant eller via Mobile Pay, men ikke kreditkort.  

Hvis man ønsker at nyde jazzmenuen, købes den hos Hotel 

Vinhuset samtidig med, at man reserverer plads.   

Prisen for at deltage i andre arrangementer varierer – kik 

efter dette symbol og se omtalen i programmet.   

BE HAPPY AND KEEP ON SMILING! 
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

  

Jubilæumsprogrammet 

2. halvår 2021 

Med forbehold for ændringer 

Fredag den 3. september – Jazz på Kongebryg 

Kasernevej 21 

Zebrass, feat. Denise Gordon 

Lørdag den 11. september – Street Parade og Jazzfest i Gl. Ridehus 

Grønnegade Kasernes Kulturcenter, Grønnegade 10 

TC Jazzband 

Blå Mandag Jazzband 

Jazzkompagniet, feat. Deborah Herbert 

Potato Head Jazz Band 

Doghouse Cats 

Lørdag den 9. oktober – Jubilæumsfest på Kobbergulvet og i Orangeriet 

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 

Matiné med AfterBeat 

Sct. Jørgens Jubilæumsband: 
Carsten Hemmingsen 

Christian Wolff 

Jan Eirup Gasser 

Niklas Carlsson 

Paul Harrison 

Tobias Leonardo Pedersen 

Tommy Niemand 

Tirsdag den 26. oktober – Kirkekoncert i Sct. Jørgens Kirke 

Parkvej 101 

Spirit of New Orleans 

Lørdag den 13. november – Jazz i Orangeriet 

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 

Papa Piders Jazzband 

Lørdag den 4. december – Julekoncert på Café Sydpolen 

Parkvej 109 

Me & Miss T 

Second Line Jazz Band 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

  Kongebryg ApS 

Bryggeriet Kongebryg lægger lokaler og ølbar til 

vores første arrangement i 2. jubilæumshalvår, 

nemlig Powerjazz med Denise Gordon og Zebrass. 

I al den tid, Kongebryg har eksisteret, har der 

været fokus på at producere håndbrygget øl af så 

høj en kvalitet, at man kunne konkurrere med alle  

andre bryggerier i Danmark.  I 2020 bryggede Kongebryg vores 

egen Sct. Jørgens Jazzøl – en dejlig øl af portertypen, som sælges  

ved de allerfleste af vores arrangementer.  

Både Jazzøl og Kongebrygs andre produkter 

forhandles i visse supermarkeder i byen. 

Men Kongebryg er ikke bare et bryggeri, det 

er også et populært spillested.  I 2015 blev 

Brewpub indrettet, og den danner rammerne 

for Fredagsbar og  

Live-lørdage samt private arrange-

menter, hvor voksne mennesker kan 

mødes til godt øl, vin og drinks, 

hjemmelavede burgere og et bredt 

program af god livemusik – se hele 

musikprogrammet her: 

 

https://kongebryg.com/pages/fredagsbar-events-1 

https://kongebryg.com/pages/fredagsbar-events-1
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

 

 

 

 

  

Fredag den 3. september – Powerjazz på Kongebryg 

I samarbejde med Kongebryg præsenterer Sct. Jørgens Jazzklub med 

stolthed: 

Zebrass 

feat. Denise Gordon 

Zebrass mestrer flere genrer indenfor den traditionelle jazz, men 

fællesbetegnelsen for dem alle er ”POWERJAZZ”, og til netop det kunne de 

ikke have valgt en bedre frontfigur end engelske Denise Gordon, som er 

en formidabel formidler af soul og blues med masser af saft og kraft. 

18:00: Dørene åbnes 

18:30: Cajun-middag 

20:00: Zebrass,  

feat. Denise Gordon 

23:00: Musikslut 

Billetsalg: 

•  er startet via hjemmesiden 

 – se mere på side 15 

Cajun-middag: 

• I bedste New Orleans-stil 

serverer køkkenchefen en 

autentisk gumbo. 

Entré: 

• kr. 200 inklusive Cajun-middag 

• kr. 100 uden spisning – kun 

ved indgangen fra kl. 19:30 
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

 

  

Lørdag den 11. 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 2021 sammen med Blå 

Mandag Jazzband og hollandske TC Jazzband. 

Ved ankomsten til Gl. Ridehus slår vi porten op, og samtidig åbner 

jazzbaren med sine rimelige priser.  Kl. 14:30 starter et sandt 

festfyrværkeri af jazzmusik! – I år præsenterer vi: 

• Blå Mandag Jazzband – kun Street Parade 

• Jazzkompagniet, feat Deborah Herbert 

• Doghouse Cats 

• Potato Head Jazz Band 

• TC Jazzband 

Kirstens Dekoform Brand af 1848 Fond 

Tak for den massive støtte fra byens forretningsdrivende og Næstved 

Cityforening, og tak til vores sponsorer af Jazzfesten i 2020: 

11:00 Street Parade 

14:00 Dørene åbnes 

14:30: Jazzfest 

herunder: Jazzmenu: Kød fra 

grill og grønt fra 

haven 

23:00: Musikslut 

Entré: 

• kr. 375 inklusive jazzmenu 

• kr. 300 uden spisning – kun 

ved indgangen  

Billetsalg:  

• er startet via hjemmesiden 

 – se side 15 
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Med forbehold for ændringer/aflysninger 

 

  

Landsbypubben, Grønnegade 

Langes Bog&Ide, Torvestræde 

Lorange Vinhandel 

Løve Apoteket, Axeltorv 

Meny, Østergade 

M.N. Skincare, Næstved 

Næstved Bryghus 

Næstved Teaterforening, Grønnegade 

Parkens Optik, Sct. Jørgens Park 

Profiloptik, Axeltorv 

Pyramiden, Sct. Jørgens Park 

REMA 1000, Ringvejen 

Slagter Kyhn, Hvedevænget 

Snake City Jazzfestival 

Solo, Axeltorv 

Spar Nord, Kvægtorvet 

Spejdersport, Axeltorv 

Sydpolen, Parkvej 

XL-Byg, Øverup 

Stor tak for  

donation af lotterigevinster: 

I 2021 modtager Sct. Jørgens Jazzklub tilskud fra puljen ”Koncert-virksomhed og 

musikfestivaler” i Statens Kunstfond.  I begrundelsen for puljen hedder det blandt 

andet: 

”Formålet med puljen er at sikre udbuddet af koncerter og festivaler af 

høj kunstnerisk kvalitet, der præsenterer mangfoldighed og/eller 

fornyelse inden for alle musikalske genrer.” 

Vi er taknemmelige for tilskuddet og den anerkendelse, det er udtryk for. 

Tak til sponsorer og samarbejdspartnere  

ved Jazzdays på Axeltorv den 11.-12. juni: 
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Lørdag den 9. oktober – Jubilæumsfest på Hotel Vinhuset 

10-års jubilæumskoncert 

Kl. 15:00-17:30 – Matiné på Kobbergulvet 

Jubilæumsfesten indledes af AfterBeat, som 

spiller eftermiddagsmatiné på Kobbergulvet – 

baren, som har taget navneforandring til 

Vinhusbaren, siden den i 1960’erne var 

centrum for byens hyggelige jazzmusik.  Det 

er gratis at deltage i matinéen. 

Kl. 18:30-20:00 – Hotel Vinhuset serverer jubilæumsmiddag 

I dagens festlige anledning serverer køkkenchefen 

en ganske særlig carvery-menu.  Den koster kr. 

165 og købes hos Hotel Vinhuset.  Når man køber 

menuen, reserverer man samtidig plads i 

Orangeriet.  

Kl. 20:00-23:00 – Sct. Jørgens Jubilæumsband 

Ved en lejlighed som vores 10-års jubilæum er kun det bedste af det 

bedste godt nok!  Derfor har vi sammensat vores eget Jubilæumsband 

af nogle af de musikere, som vi holder meget af.  Vi skal lytte og danse 

til: 

Carsten Hemmingsen – Spirit of New Orleans – banjo og guitar 

Christian Wolff – AfterBeat - bas 

Jan ”Gasser” Eirup– Blå Mandag Jazzband - piano 

Niklas Carlsson – Second Line Jazz Band – trækbasun  

Paul Harrison – Paul Harrison Band – clarinet og saxofon 

Tobias Leonardo Pedersen – Leonardo Pedersens Jazzkapel – trommer  

Tommy Niemand – Jazz Lips – trompet  

15:00: Matiné 

18:30: Jubilæumsmenuen 

serveres – se side 15 

20:00: Jubilæumsband 

23:00: Musikslut 

Pladsreservation og menu: 

• ved Hotel Vinhusets reception 

 – se side 16 

Entré ved indgangen:  

• medlemmer: kr. 150 

• gæster: kr. 200 
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Sct. Jørgens Jazzpris 

I de seneste syv år har en musiker eller et band, som efter vores 

opfattelse har deltaget i at udbrede kendskabet til den glade 

traditionelle jazzmusik, modtaget Sct. Jørgens Jazzpris.  Til lykke og 

tak for indsatsen til: 

• 2014:  Second Line Jazz Band 

• 2015:  Eigil Grønholt  

• 2016:  Zebrass 

• 2017:  Jazzkompagniet 

• 2018:  Paul Harrison  

• 2019:  Jørgen Christensen 

• 2020:  Christian Wolff 

Hvem bliver den stolte prismodtager i 2021? 

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.  Bring medlemskortet med, når I besøger en af vores 

muntre naboklubber! 

JazzDanmark er en genreorganisation, som har til 

opgave at udfordre, udvikle og styrke det danske 

jazzmiljø gennem samarbejde mellem klubber, 

kulturelle institutioner og musikere.   

Sct. Jørgens Jazzklub er medlem af JazzDanmark. 

http://www.all-that-jazz.dk/
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Tirsdag den 26. oktober – Kirkekoncert – Sct. Jørgens Kirke 

Spirit of New Orleans 

Sct. Jørgens Kirkes smukke kirkesal med den 

dejlige akustik er rammen for kirkekoncerten 

med Spirit of New Orleans. 

Vi har altid haft en ambition om at bevise, at 

jazz ikke bare hører hjemme på de ”brune 

værtshuse”, men også kan nydes i de smukke 

omgivelser, som kirkerne kan tilbyde. 

Derfor har vi inviteret Spirit of New Orleans til at spille for os den 

26. oktober kl. 19:30-20:30 – billetter ved indgangen. 

Bandet er her fotograferet i Guds frie natur, men spillede sin allerførste  

kirkekoncert i netop Sct. Jørgens Kirke for 

30 år siden og har masser af erfaring med 

genren.  De har udgivet to CD’er med 

kirkejazz, Church Concert Vol. I & II, og 

begge kan erhverves via iTunes. 

Billetter til kirkejazzen koster kr. 100 og 

købes ved indgangen. 

A-Antik, Vivi Pedersen, Næstved 

AV-Huset, Jernbuen 

Blomstertrylleriet, Købmagergade 

Byens Blomster, Skomagerrækken 

Cafe Noers, Vordingborgvej 

Cassiopeia, Indre Ringstedgade 

Dagrofa A/S, Næstved 

Dahlberg Sko, Axeltorv 

DekoForm v/Kirsten Bentsen 

Doktor Bones Tatoo 

Femø Jazzfestival 

Galleri Finnole, Gyoernes Gaard 

Gavnø Slotsbryggeri 

Gahrn Jensen,Torvestræde 

GoDiva, Torvestræde 

Hallgren Byg 

Hertz Music A/S, Sorø 

Holm Foto, Dania 

Johs. Clausen, Hjultorvet 

Kongebryg, Kasernevej 

Korsørlejren, Femø 

Kringlebageren, Åderupvej 

Kræmmerhuset, Ramsherred 

Kvickly, Kvægtorvet 

Stor tak for  

donation af lotterigevinster: 
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Jazz i Orangeriet 
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.  I ”de gode gamle dage” afholdt man ”Jazz på 

Kobbergulvet”, men det  

berømte kobbergulv er nu  

monteret som opslagstavle på  

væggen, og jazzen er flyttet  

til Orangeriet – uden at blive  

mindre munter af den grund! 

Hotel Vinhuset varetager  

pladsreservationen og salget af  

jazzmenu i forbindelse med vores  

arrangementer i Orangeriet. 

Men ”Byens Hotel” er meget mere end jazz.  Alle gæster ved vores 

arrangementer tilbydes overnatning med morgenmad i 

dobbeltværelse for kr. 700 og i enkeltværelse for kr. 550. 

 

 

 

 

 

 

Desuden er den rustikke og hyggelige Restaurant Vinhuskælderen 

til enhver tid et besøg værd, hvis man har lyst til et lækkert måltid 

i særprægede omgivelser. 
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Lørdag den 13. november – Jazz i Orangeriet  

På YouTube kan du (gen-)opleve en lang række af de glade 

stunder i Sct. Jørgens Jazzklubs 10-årige levetid, blandt 

meget andet  

• Sct. Jørgens Jazzklubs fødselsdagsfest i Orangeriet den 6. oktober 2016; 

• sommerens ”Baggårdsjazz”, Drive-in Jazz og Jazz på Kildemarkscentret, som 

alle blev arrangeret i al hast i den værste Corona-periode; 

• Jazz på Fjorden den 26. juni 2015; og 

• Jazzfest i Gl. Ridehus. 

Klik her for at nyde det alt sammen:  Sct. Jørgens Jazzklub på YouTube 

Papa Piders Jazzband 

12:00: Dørene åbnes 

12:30: Jazzmenu – se side 15 

14:00: Papa Piders Jazzband 

17:00: Musikslut 

Pladsreservation og menu: 

• ved Jubilæumsfesten den 

9. oktober 

• derefter ved Hotel Vinhusets 

reception – se side 16 

Entré: se side 3 

Papa Piders Jazzband er et af de 

mest populære bands i Göteborg.   

De spiller revivaljazz med sang og 

skiffle, som jazz blev spillet under 

tradboomen i England – det vil 

sige musik som den, der blev 

spillet af for eksempel Acker Bilk, 

Ken Colyer og Chris Barber.  

https://www.youtube.com/results?search_query=sct.+j%C3%B8rgens+jazzklub
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Lørdag den 4. december - Julejazz 

Julejazzkoncert i Café Sydpolen  

Me & Miss T 

Second Line Jazz Band 

Traditionen tro inviterer vi til julekoncert med tilhørende 

julefrokost i Café Sydpolen, og i år krydres maden med 

den velkendte duo Me & Miss T, som spiller for os, mens 

vi spiser og nyder drikkevarerne fra jazzbaren. 

Julemusikken leveres af vores svenske venner i Second Line Jazz Band. 

Bandet fejrede sin 30-års 

fødselsdag i 2019 og er et af de 

bedste traditionelle jazzbands i 

Europa. De behøver egentlig ikke 

yderligere præsentation, og vi 

glæder os til at slutte vores 

jubilæumsår sammen med dem. 

Glædelig Jul, Godt Nytår og på gensyn i 2022 

11:30: Dørene åbnes 

12:00: Julefrokost 

12:00: Me & Miss T 

14:00: Second Line Jazzband 

17:00: Musikslut 

Billetsalg: 

• ved Jubilæumsfesten den  

9. oktober 

• derefter via hjemmesiden 

 – se mere på side 15 

Julefrokost: 

• Chefkokken præsterer igen 

den sublime julefrokost med 

alle de kendte lækkerier. 

Entré: 

• kr. 300 inklusive julefrokost 

• kr. 150 uden spisning – kun 

ved indgangen fra kl. 13:30 
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I forbindelse med Jazz i Orangeriet har Hotel Vinhusets dygtige 

køkkenchef sammensat en række lækre jazzmenuer til os: 

• lørdag den 9. oktober – Jubilæumsfest 

o Carvery Buffet med kalkuncuvette og braiseret kalvespidsbryst 

– dertil to salater, stegte kartofler 

og rødvinssauce. kr. 165 

• lørdag den 13. november – Papa Piders Jazzband 

o Ribbensteg med rødkål, brune og hvide kartofler, chips og brun 

skysauce kr. 125 

Jazzmenuerne købes hos Hotel Vinhuset samtidig med, at man 

reserverer plads ved bordet.  Billetter til koncerten uden spisning og 

pladsreservation betales ved indgangen fra 30 minutter før 

musikstart. 

Hvis der serveres jazzmenu i forbindelse med andre arrangementer, 

vil prisen som regel være inkluderet i den samlede entré.  Se 

omtalen af de enkelte arrangementer, som  

er markeret med det lille grønne symbol. 

Vores jazzmenuer 

Sct. Jørgens Jazzklub anvender Place2Book til at sælge 

billetter til de events, der er markeret  

med dette symbol 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 

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 Mikkelsen h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002 

Henrik Sztuk sztukjazz@gmail.com – 2577 9942 

Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 

Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk – 2087 9461 

Bestyrelsessuppleanter: 

Annie Hansen diha@stofanet.dk – 5154 0689 

Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212 

Foreningsvalgt bilagskontrollør: 

Anders Sømark anders@soemark.dk– 2972 4732 

Suppleant for foreningsvalgt bilagskontrollør: 

Annette Madsen annette_madsen@mail.dk – 2090 2651 

Bestyrelsen 

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub/fornyelse af medlemskab 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 2021 og koster kr. 100, og 

medlemmer får kr. 50 i rabat på entréen til Jazz i Orangeriet. 

Adresser 

Sct. Jørgens Jazzklub, Sekretariatet, Østergade 9, 4700 Næstved 

telefon: 3148 6560 – mail: sct.joergens.jazz@gmail.com 

hjemmeside: https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sct.joergens.jazz  

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads, 4700 Næstved 

telefon: 5572 0807 – mail: vinhuset@danske-hoteller.dk  

Café Sydpolen, Kælderen, Parkvej 109, 4700 Næstved 

Gammel Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 

Næstved 

Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved 

Kongebryg, Kasernevej 21, 4700 Næstved 
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