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blev startet i 2013. 

Klubben havde fra starten god opbakning 
og har en trofast medlemsskare på lidt over 
260 medlemmer. 

Igennem årene er der afviklet mere end 50 
gange Frokostjazz i Pakhuset, som næsten 
altid har haft fuldt hus.
Derudover har klubben deltaget i kultur-
arrangementer i blandt andet VitaPark, 
arrangeret kirkejazz, aftenjazz og dinerjazz 
i Odder Gymnasiums Pyramidesal, ud-
fl ugt til Riverboat Jazzfestival, afholdt en 
mini-jazz-festival, Jazzy Days med gratis 
koncerter og StreetParade - ialt mere end 
80 arrangementer.

Klubben udsender jævnligt nyhedsbreve 
til tilmeldte med oplysninger om arran-
gementer. Man kan tilmelde sig via vores 
hjemmeside www.odderjazz.dk, hvor der 
også er mulighed for at oprette medlem-
skab 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 med-
lemsfordele hos andre jazzklubber, som er 
tilsluttet JazzJylland. (Se bagsiden!)



Flying Jazzman 
Quintet

Frokostjazz

lørdag,        den 14.08.2021 - kl. 13.00

Efter at have været sidemand for ameri-
kanske og danske jazzikoner igennem fl ere 
år, valgte pianisten og crooneren Jan Niel-
sen i 2016 at sammensætte sin egen trio 
under navnet Flying Jazzman. Trioen er 
her udvidet til en kvintet med Jesper Riis 
og Mads Rahbek.
Bandet spiller gedigent swingende jazz 
inspireret af pianisterne Nat King Cole, 
Oscar Peterson, Errol Garner og Gene 
Harris samt de større swing-bands ledet 
af Count Basie, Duke Ellington og Benny 
Goodman.



Papa Pider’s
Jazzband (S)

Frokostjazz

lørdag, den 11.09.2021 - kl. 13.00

Papa Pider’s Jazzband var tilbage i begyn-
delsen af 60’erne og ca. 25 år frem et af de 
populæreste bands i Gøteborg. 

Genstart af bandet i 2010 skete på initiativ 
af Bosse Lindgren, og siden har de ikke set 
sig tilbage, men trykket den af med revi-
valjazz, skiffl e og sang - altså musik som 
f.eks blev spillet af kunstnere som Acker 
Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.
Med erfarne musikere fra det europæiske 
jazzmiljø, garanteres et højt musikalsk 
niveau.



Jutlandia New 
Orleans Quartet

Frokostjazz

lørdag, den       09.10.2021 - kl. 13.00

Svingende
og saftig
New Orleans 
Jazz.

Vi glæder os til
at møde disse fi re
erfarne musikere,
der har spillet jazz
siden barndommen.

De har denne gang inviteret den yderst 
professionelle - Sarah Spencer -

Sarah Spencer



Hans Knudsen’s
Jumpband

Frokostjazz

lørdag, den 13.11.2021 - kl. 13.00

I 2018 fejrede Hans Knudsen 25 års jubilæ-
um med bandet, som stadig er solidt for-
ankret i jazz- og bluesmusikken fra New 
Orleans og Kansas City, men der spilles 
også egne kompositioner, og en del mate-
riale hentes fra helt andre genrer (f.eks. 
Elvis Presley og The Beatles).
Det er kendetegnende, at Jumpbandet 
fremstår som et band, og ikke bare som en 
kvartet. De fi re musikere ”fylder” utrolig 
meget på en scene, hvor de sammen skaber 
en intens og fortættet sound - men også 
spillerum for hinanden.



Mads Tolling
Quartet

Frokostjazz

lørdag, den 11.12.2021 - kl. 13.00

Der venter os en anderledes oplevelse, idet 
vi bl.a. skal lytte til musik af ”The Fidd-
ling Viking” (Svend Asmussen).
Vi kommer også til at høre fortolkninger 
af danske og svenske folkemelodier.
Quartetten ynder at hylde de rige musik- 
traditioner i både Danmark og USA i den 
Dansk-Amerikanske Sangbog.
Det eksklusive line-up:

Mads Tolling
Jacob Fischer
Matthias Petri
Andreas Svendsen



Medlemsfordele ved besøg hos:

Djurslands Jazzklub
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
Munkens Musik Galleri, Løkken
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


