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Frokostjazz

lørdag, den 19.11.2022 - kl. 13.00

Bohém Ragtime
Jazz Band

Sidst på efteråret får vi besøg fra Ungarn, hvor musikerne fra Budapest indtager scenen og fylder lokalet
med rigtig ragtime-musik fra de gode gamle jazz-dage.
Østeuropæiske jazzmusikere - ikke mindst fra Ungarn
- har siden Murens fald haft stor succes i Vesteuropa.
Det skyldes bl.a. det meget høje musikalske niveau,
som også Bohém Ragtime Jazz Band er et glimrende
eksempel på!
Vi glæder os til at byde velkommen til
Bohém Ragtime Jazz Band

Frokostjazz

lørdag, den 03.12.2022 - kl. 13.00

Dixie For You

feat. Finn Odderskov

Dixie For You har, i de 13 år bandet har
eksisteret, spillet på de fleste DK/SE jazz-festivaler, klubber og koncertscener med stor
succes.
Stilen er melodisk, traditionel jazz med indslag af New Orleans, Dixieland og evergreens
fra bl.a. The American Song Book.
Bandet har en underholdende stil med
melodispil, som varierer mellem sax/klarinet-trombone og mange sangnumre.
Blandingen mellem yngre og ældre jazzmusikere giver en intensitet og spilleglæde som
virkelig kommer til udtryk i de kendte traditionelle jazz-numre, som bliver præsenteret
på en helt ny og spændende måde.
Glæd dig til Dixie For You og Finn Odderskov

Frokostjazz

lørdag, den 14.01.2023 - kl. 13.00

All Time Jazz
Band

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 sammenspillede. Det er improvisationsmusik, men inden
for faste rammer og med originale vinkler og arrangementer 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.

Frokost
jazz

lørdag, den 18.02.2023 - kl. 13.00

Henning Munk
& Plumperne

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 swingende 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.

Frokost jazz

lørdag, den

11.03.2023 - kl. 13.00

Second Line
Jazzband

Second Line Jazzband er et af Europas mest populære 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)

Frokost jazz

lørdag, den 22.04.2023 - kl. 13.00

Flying Jazzman
Quintet

Efter at have været sidemand for amerikanske og
danske jazz-ikoner igennem flere 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)
- jo vist er der noget at glæde sig til -

Frokostjazz

lørdag, den

13.05.2023 - kl. 13.00

Creole
Catz

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 værtshus, Bel Ami, D’Angleterre, m.fl.
Creole Catz har en klar køreplan til et vellykket arrangement, 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 arrangementer.
- snyd ikke dig selv for en forrygende eftermiddag -

