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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 mere end 50 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 og 
StreetParade - ialt mere end 80 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!)



Henning Munk
& Plumperne

Frokostjazz

lørdag, den 15.01.2022 - 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.



Paul Harrison
Band

Frokost
     jazz

lørdag, den 19.02.2022 - kl. 13.00

Engelske Paul Harrisons disker op med et yderst 
succesfuldt band og eminente danske og udenlandske 
kræfter. Nye navne er kommet til, bl.a. den fremra-
gende trombonespiller Lea, og den formidable kroati-
ske sangerinde, Antonia. Og så har Harrison atter sin 
engelske landsmand, den virtuose banjospiller, Sean 
Moyses, med på holdet.  
Musikalsk dynamik og højt niveau er om noget 
Harrisons varemærke, såvel som et stærkt sammen-
spillet, udadvendt og humoristisk team. Der serveres 
alt fra up-tempo numre til smukke ballader, i et utal 
af jazzens rytmiske stilarter. Paul Harrison Band er i 
topform med velkendt fuldblodsjazz, som har givet 
genlyd på alverdens scener i over 20 år, med den altid 
energisk spillende kapelmester i front. 



Red Hot Four
+1

Frokost   jazz

lørdag, den     12.03.2022  -  kl. 13.00

Red Hot Four har siden starten i 1999 oplevet en 
forrygende succes og en stor efterspørgsel. De sidste 
mange år er kvartetten ofte udvidet med piano og 
bliver så til Red Hot Four+1. 
Repertoiret er hentet fra den klassiske New Orleans 
jazz og revival perioden hvor jazzen blomstrede i 
1960’erne og 1970’erne med orkestre som Papa Bue 
Viking Jazzband og mange andre.
Red Hot Four+1 er et orkester hvor man har fundet 
sammen om at spille den jazz, som appellerer til et 
bredt publikum, nemlig New Orleans revival jazz. På 
trods af at det kun er en kvintet, så fylder musikken 
og swinger på grund af intensitet, engagement og et 
godt sammenspil.

Jazz for det kræsne øre!



Six City
Stompers

Frokost   jazz

lørdag, den 09.04.2022 - kl. 13.00

Six City Stompers består af unge talentfulde og 
anerkendte musikere, som sætter et fantastisk højt 
musikalsk niveau og bidrager med et frisk pust til den 
traditionelle jazzscene.
Bandet spiller overvejende vokaljazz med den unge 
talentfulde crooner og saxofonist Mads Mathias i 
front, men også smukke instrumentale arrangemen-
ter. 
En del af musikken består af gyldne evergreens fra 
den amerikanske sangskat, og gruppens repertoire 
indeholder også egne numre.
Deres glød og glæde kan tydeligt høres, og Six City 
Stompers er med deres alder og entusiasme med til 
at give scenen et frisk pust og tiltrække et bredere og 
yngre publikum.



Gunde on
Garner

Frokostjazz

lørdag,   den         21.05.2022 - kl. 13.00

Errol Garner, den store amerikanske jazzpianist og 
melodifortolker af guds nåde, ville være fyldt 100 år 
i 2021.
Trioen Gunde On Garner har eksisteret siden 1995, og 
deres dedikerede mål er at spille i Garners ånd, men 
med udgangspunkt i egne arrangementer af både 
danske og udenlandske sange.
Ved at følge op på det som Garner gjorde og tage ud-
gangspunkt i den gode melodi, uden hensyn til, om 
den kommer fra jazzen, rocken eller poppens verden, 
nærmer Gunde On Garner sig et udtryk, mesteren 
selv kunne have haft, hvis han havde levet i dag. Og 
dog har de, med Henrik Gunde, en af landets travle-
ste jazzmusikere, i spidsen, i høj grad også deres eget 
bud på tingene, båret frem af Nicolas Kock og Karsten 
Bagges swingende og energifyldte spil.



Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo

Frokostjazz

lørdag, den 17.09.2022 - kl. 13.00

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et internationalt, 
skandinavisk baseret jazzband med høj standard for 
kvalitet og musikalitet. 
Bandet er meget efterspurgt og bliver rost for sine 
koncertoptrædener og modtager entusiastiske publi-
kums påskønnelser og anmeldelser. Sekstetten består 
af nogle af Europas bedste jazzmusikere på deres 
respektive instrumenter. Bandet har et usædvanligt 
bredt repertoire af hele spektret af musik fra Jazzby-
en: Traditional Jazz, Swing, Rhythm & Blues, Latin, 
Gospel, Ragtime og noget funky Brassband Street 
og Mardi Grass Music. Bandet blander disse stilarter 
respektfuldt og udvikler nye rytmiske retninger, alle 
bundet sammen af kapellederens omfattende viden 
om repertoiret, komponister, kultur og kontekst af de 
musikalske rødder.



All Time Jazz 
Band

Frokostjazz

lørdag, den       08.10.2022 - 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.



Bohém Ragtime
Jazz Band

Frokostjazz

lørdag, den 19.11.2022 - kl. 13.00

Sidst på efteråret får vi besøg fra Ungarn, hvor musi-
kerne fra Budapest indtager scenen og fylder lokalet 
med rigtig ragtime-musik fra de gode gamle jazz-da-
ge.

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



Dixie For You
feat. Finn Odderskov

Frokostjazz

lørdag, den 03.12.2022 - kl. 13.00

Dixie For You har, i de 13 år bandet har 
eksisteret, spillet på de fl este DK/SE jazz-fe-
stivaler, klubber og koncertscener med stor 
succes.
Stilen er melodisk, traditionel jazz med ind-
slag af New Orleans, Dixieland og evergreens 
fra bl.a. The American Song Book.
Bandet har en underholdende stil med 
melodispil, som varierer mellem sax/klari-
net-trombone og mange sangnumre.
Blandingen mellem yngre og ældre jazzmu-
sikere giver en intensitet og spilleglæde som 
virkelig kommer til udtryk i de kendte tradi-
tionelle jazz-numre, som bliver præsenteret 
på en helt ny og spændende måde.

Glæd dig til Dixie For You og Finn Odderskov



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


