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blev startet i 2013. 

Klubben havde fra starten god opbakning og har en 
trofast medlemsskare på omkring 250 medlemmer. 

Gennem årene er der afviklet ca. 70 gange Frokostjazz 
i Pakhuset, som næsten altid har haft fuldt hus.

Derudover har klubben deltaget i kulturarrange-
menter i blandt andet VitaPark, arrangeret kirkejazz, 
aftenjazz og dinerjazz i Odder Gymnasiums Pyrami-
desal, udfl ugt til Riverboat Jazzfestival, afholdt en 
mini-jazz-festival, Jazzy Days med gratis koncerter, 
StreetParade og teltkoncert ved Odder Byfest - ialt ca. 
100 arrangementer.

Klubben udsender jævnligt nyhedsbreve til tilmeldte 
med oplysninger om arrangementer. Man kan tilmel-
de sig via vores hjemmeside www.odderjazz.dk, hvor 
der også er mulighed for at oprette medlemskab af 
klubben. 

Kontingentet andrager årligt kr. 200,- pro person.

Medlemskab af klubben giver, ud over reduceret pris 
på entré, også adgang til og stemmeret på den årlige 
generalforsamling.

Endelig giver et medlemskab også
   medlemsfordele hos andre 
      jazzklubber, som er tilsluttet
         JazzJylland. - (Se bagsiden!)20
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All Time Jazz
Band

Frokostjazz

lørdag, den 14.01.2023 - kl. 13.00

All Time Jazz Band spiller musik med rødder i New 
Orleans. Repertoiret er stort og bredt, og foruden de 
kendte klassikere har bandet gravet numre op, som 
man ikke ellers hører, gerne med et par overraskelser 
til de efterhånden mange trofaste fans. Der er musik 
til både kendere og elskere af jazz, og til dem der 
troede, de ikke syntes om jazz.
Bandet består af musikere, der kan deres håndværk. 
Alle er fremragende instrumentalister og tæt sam-
menspillede. Det er improvisationsmusik, men inden 
for faste rammer og med originale vinkler og arrange-
menter på alle numre.
All Time Jazz Band tager gerne afstikkere til både 
blues, rok og rul, evergreens og swing, men hele 
tiden med perspektiv bagud til begyndelsen af forrige 
århundrede i New Orleans, hvor det hele startede.



Henning Munk
& Plumperne

Frokost
     jazz

lørdag, den 18.02.2023 - kl. 13.00

Orkesterleder Henning Munk Plum bliver i Tyskland 
kaldt for den danske Sidney Bechet. Kun få behersker 
sopransaxofonen som han. Henning inspirerer med 
sin drivende og mesterligt håndterede sopransax 
enhver forsamling og leder sit orkester og publikum 
igennem jazzens vidtstrakte gadenet.
Repertoiret er en serie af standards, evergreens og 
klassikere inspireret af bl. a. Sidney Bechet og Louis 
Armstrong, og musikken bliver serveret med et swin-
gende drive og overstadighed.
Hennings medmusikanter er alle meget rutinerede 
udi jazzen og alle har i årtier spillet med i div. bands 
i både ind- og udland. På trækbasun er det Morten 
Hertz, Björn Ekman håndterer banjoen og synger, 
Bjarne Christensen styrer kontrabassen, og Bjørn Otto 
Hansen betjener virtuost trommerne.



Second Line
Jazzband

Frokost   jazz

lørdag, den     11.03.2023  -  kl. 13.00

Second Line Jazzband er et af Europas mest populæ-
re traditionelle jazzorkestre. SLJ er kendetegnet ved 
deres udadvendte og friske spillestil.
Tro mod den traditionelle jazz, men tilsat deres egne 
krydderier, boltrer de sig i gode gamle jazzmelodier, 
svenske folketoner og enkelte bluesstrofer.
Glæd dig til et genhør med dette svenske super band 
og nok en eftermiddag med jazzmusik i international 
klasse i Pakhuset.
Og hvilket line-up:

Hampus Andersson (guitar)
Jeppe Albrektsson (trompet & vokal)
Nicklas Carlsson (trombone & vokal)
Olof Skoog (sax, klarinet & vokal)
Per Bach (bass)
Johan Horner (trommer)



Flying Jazzman
Quintet

Frokost   jazz

lørdag, den 22.04.2023 - kl. 13.00

Efter at have været sidemand for amerikanske og 
danske jazz-ikoner igennem fl ere år, valgte pianisten 
og crooneren Jan Nielsen i 2016 at sammensætte sin 
egen trio og kvartet/kvintet, der spiller gedigent 
swingende jazz inspireret af Nat King Cole, Oscar 
Peterson, Errol Garner og Gene Harris samt de større 
swing-bands ledet af Count Basie, Duke Ellington og 
Benny Goodman.
Line-up:

Jan Nielsen - (piano/vokal)
Ole Ulvedal - (bass)
Jesper Riis - (trompet)
Mads Rahbek - (klarinet/saxofon)
Søren Pedersen - (trommer)

-  -  -  Odder Jazzklub fylder 10 år  -  -  -
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Creole 
    Catz

Frokostjazz

lørdag,   den         13.05.2023 - kl. 13.00

Der venter os et forrygende, festligt arrangement med 
Creole Catz’ medrivende jazz- og boogierepertoire, 
med numre fra New Orleans bl.a. af Louis Armstrong, 
samt danske evergreens som f.eks. Sidder på et værts-
hus, Bel Ami, D’Angleterre, m.fl .
Creole Catz har en klar køreplan til et vellykket arran-
gement, og med deres alsidige repertoire er der musik 
til både det unge og det modne publikum.
Orkestrets musikere har god erfaring fra de danske og 
udenlandske jazzscener, bl.a. fra New Orleans, hvor 
musikerne i Creole Catz har fundet inspiration til at 
spille den medrivende glade jazz. 
Creole Catz spiller både på de store jazzscener, i de 
små jazzklubber, byfester og til private arrangemen-
ter.

 - snyd ikke dig selv for en forrygende eftermiddag -



PS Swingband

Frokostjazz

lørdag, den 16.09.2023 - kl. 13.00

PS Swingband spiller swingmusik der har sin fornem-
melse dybt begravet i 30’ernes måde at spille på og 
med det humør og den underholdning der hørte den 
tid til.
Mange af numrene har sang i en eller fl erstemmig 
versioner, der er med til at give en varieret koncert 
oplevelse. Når musikken starter, kan man med det 
samme mærke den rytmiske dynamik der præger 
musikken, uanset hvor hurtigt eller langsomt der 
spilles. Den erfarne bassist Torben Nickelsen og den 
rutinerede guitarist Per Sørensen har igennem mange 
år udviklet deres sammenspil, så det danner en mu-
sikalsk platform for solisterne Esben Kjær (violin) og 
Kim Mouritzens (guitar), drillende, overraskende og 
dynamiske i soloer og sammenspil.
PS Swingband formår i høj grad at få deres smittende 
spilleglæde, spontane indfald og indbyrdes dynamik 
udover scenekanten.



Don Vappie &
Finn Burich

International New Orleans Band

Frokostjazz

lørdag, den       14.10.2023 - kl. 13.00

Hall Of Fame-musiker spiller jazz i Odder

I 2020 blev Don Vappie’s album ”The Blue Book Of 
Storyville” kåret som årets jazzalbum i USA. I 2021 
vandt han den prestigefyldte Steve Martin Banjo 
Prize. I 2022 er den dygtige banjospiller blevet optaget 
i American Banjo Museums Hall Of Fame.
Don Vappie er solist hos Finn Burich International 
New Orleans Jazzband, og det er i sandhed et interna-
tionalt orkester. Musikerne kommer nemlig fra USA, 
Tyskland, Holland, Belgien og Haderslev. Sønderjy-
den er selvfølgelig trombonisten og bandlederen Finn 
Burich, der har gjort det til sit speciale at turnere de 
danske jazzklubber tynde med internationale kunst-
nere som solister i sine New Orleans-orkestre. 
Der står primært New Orleans-musik på repertoiret, 
og det er netop der, Don Vappie kommer fra.



Storyville
Jassband (NL)

Frokostjazz

lørdag, den 18.11.2023 - kl. 13.00

Storyville Jassband, der blev grundlagt i 1959, er et af 
de ældste aktive optrædende hollandske bands, der 
spiller over hele verden. 
Bandet fokuserer på den nye musik, kaldet Jazz, der 
blev populær i 20’ernes USA.
Da New Orleans Jazz kom til Europa i 50’erne, tilfø-
jede de europæiske jazzbands deres specielle stil til 
musikken. 
Storyville Jassband’s spillestil bærer tydeligt præg 
af denne revival stil, som de fortsat spiller med stor 
entusiasme og et strejf af humor.
Glæd dig til at høre:
 Vincent Roerdink - trombone
 Eugene de Bruijn - clarinet/vokal
 Michael Muller - trumpet/vokal
 Tom Stuip - banjo
 Hein van Rooijen - double bass
 Stef Geurts - drums



       Kansas City
Stompers

Frokostjazz

lørdag, den 09.12.2023 - kl. 13.00

Jesper Thilo og Europas ældste jazzband Kansas City 
Stompers.
Jesper Thilo, der nok er Danmarks mest kendte jazz-
musiker, har gæstespillet med KCS siden 1974 og er 
med på mange af de 45 albums, KCS har udgivet.
Musikerne i KCS har altid tilhørt toppen af Skandina-
visk jazz, og ligeså når de kommer til Odder.
På piano Palle Juul Hansen, der regnes for Danmarks 
bedste all round pianist.
Trommerne betjenes af Roger Berg, der nok er en af 
Europas bedste bigband trommeslager.
På bassen det svenske svar på Hugo Rasmussen: 
Lasse Lundström.
Klarinetten betjenes af kapelmester Niels Abild, der 
startede KCS i 1951, og han har ikke siden sluppet 
roret.

- vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår -



Medlemsfordele ved besøg hos:

Djurslands Jazzklub
Dronning Louises Jazzklub, Esbjerg
Esbjerg Traditionelle Jazzklub
Fanø Jazzklub
Fredericia Jazzklub
Frokostjazzen Silkeborg
Haderslev Jazzclub
Hobro Jazzklub
Jazz Horse, Horsens
Jazz i Thy, Thisted
Jazzens Venner, Fyn
Jazzens Venner, Randers
Jazzklub 93, Holstebro
Jazzklub Satchmo Aalborg
Jazzsmedien Varde
Kolding Jazzklub
Musikklubben Jazzværket, Brabrand
New Orleans Jazz Sønderborg
Riverboat i Silkeborg
Royal Garden Jazzklub Mors
Silkeborg Jazzklub
Sydvestjysk Jazzklub, Esbjerg
Vejle Jazzklub
Aarhus Jazzklub

Odder Jazzklub
www.odderjazz.dk


