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Alex Riel og
Stefan Pasborg:
Another Universe
TirsDag Den 14. okTober
begynder din højre fod straks at vippe, når du ser et trommesæt, 

kan du godt begynde at glæde dig til Tversted Jazzy Days 2014. 

Tirsdag vil hele to trommeslagere nemlig give en unik opvisning 

i kompetent og medrivende trommespil på scenen på klitgår-

den. i kompositionen ‘another Universe’ inviterer alex riel og 

stefan Pasborg dig med på en musikalsk rejse gennem trom-

mespillets udvikling de seneste 100 år. Fra new orleans street 

parades over swing og jazz til rock og avantgarde. glæd dig til 

en koncert med masser af nærvær, power og puls.  alex riel og 

stefan Pasborg har som gudfar og gudsøn tætte personlige rela-

tioner, men de har også et stærkt musikalsk bånd, der er opstået 

af deres fælles glæde for trommespillet. Den glæde kan du blive 

en del af, når makkerparret og en række toptunede musikalske 

kollegaer lægger fra land under Tversted Jazzy Days 2014. 

Alex Riel (trommer), Stefan Pasborg (trommer), Fredrik Lundin (saxofon), Nic-

las Knudsen (guitar), Martin Schack (hammond B3), Thomas Fonnesbæk (bas).

JAzzy TAlenTS
lasse Sandkamm 
Kvintet
LørDag Den 18. okTober
aalborgdreng og upcoming jazzguitarist Lasse sandkamm ud-

gav i 2013 sit debutalbum entrance. Med enkle harmonier, stor 

dynamik og et miks af ballader og mere pompøse numre  skaber 

han sin egen unikke fortolkning af, hvad nordisk jazz er. 

Musikken tager udgangspunkt i den danske troubadour- og fol-

kemusik og tilfører de traditionelle melodier en ny og jazzet for-

tolkning. oplev Lasse sandkamm og hans gennemmusikalske 

legekammerater på Tversted Jazzy Days 2014.

Lasse Sandkamm (guitar), Jonas Scheffler (trompet), tba (bas), 

tba (trommer), tba (piano).

Joey DeFrancesco
Trio
ManDag Den 13. okTober
så er der hammond! Tversted Jazzy Days har i år den udsøgte 

glæde og fornøjelse at præsentere et af de helt store musikalske 

hammondfænomener, nemlig Joey DeFrancesco. og hold fest, 

hvor vi glæder os! Joey DeFrancesco kom til verden i en særde-

les musikalsk familie, og allerede som 4-årig begyndte de små 

fingre at klimpre nysgerrigt på husets hammondorgel. Herefter 

gik det hurtigt. som 5-årig spillede Joey DeFrancesco med i far-

mands jazzorkester, som 16-årig skrev han en eksklusiv kontrakt 

med Colombia records, og som 17-årig blev han headhuntet af 

jazzlegenden over dem alle, Miles Davis.  Joey DeFrancesco har 

udgivet et utal af albums , vundet et utal af priser og spillet et 

utal af koncerter med de allerstørste jazzmusikere i verden. Der 

er ingen tvivl om, at denne aften bliver én af de helt store aftener 

i Tversted Jazzy Days’ historie. 

Joey DeFrancesco (hammondB3), George Fludas (trommer),

Jeff Parker (guitar).

Vivi Grøn
Jazztrio
sønDag Den 12. okTober
rigtig mange mennesker dukker hvert år op til den traditions-

rige koncert i Tversted kirke under Jazzy Days. i år vil Vivi grøn 

Jazztrio fylde det smukke kirkerum med lyriske og drømmende 

toner, der bevæger sig i det musikalske landskab mellem jazz, 

folk og klassisk musik. 

Den nordjyske  sangerinde Vivi grøn skriver og komponerer sit 

eget materiale. sammen med Maj-britt kramer på piano og be-

nita Haastrup på slagtøj vil hun i kirken spille numre fra album-

met gratitude Toward The Clouds, jazzstandards i nye friske 

arrangementer og helt nye sange.

Der venter dig en helt speciel og utrolig smuk oplevelse, når Vivi 

grøn Jazztrio fylder kirkerummet, i den 900 år gamle kirke, 

med milde jazzy toner. 

Vivi Grøn (vokal), Maj-Britt Kramer (piano), Benita Haastrup (slagtøj).

Bobo Moreno 
Kvartet
LørDag Den 11. okTober
Forvent et brag af en koncert, når de fire garvede musikere i Bobo 

Moreno kvartet sparker døren op til Tversted Jazzy Days 2014. Du 

kan se frem til en forrygende musikalsk tour de force på den efter-

hånden legendariske jazzscene på klitgården allerede på åbnings-

aftenen. De tre faste spillekammerater, bobo Moreno, bo stief og 

Ole Kock Hansen, har til Tversted Jazzy Days allieret sig med den 

amerikanske trommeslager adam nussbaum – en legende i slag-

tøjsbranchen, der også var på stikkerne på bandets seneste album 

Dreamsville. Less is more – lyder et gammelt statement, og det 

vil du helt sikkert nikke taktfast ja til, når de fire musikere skærer 

ind til benet og giver den fuld jazz med blot vokal, bas, trommer 

og piano.  Har du et godt øre til Jimi Hendrix, Joni Mitchell og 

Cole Porter, er det denne aften, du skal sætte kryds i kalenderen. 

Uanset om du er til grooveswing eller knappenålsstemning, vil du 

få et par fantastiske timer i selskab med bobo Moreno kvartet. 

Bobo Moreno (vokal), Bo Stief (bas), Ole Kock Hansen (piano), Adam 

Nussbaum (trommer).

Steen Rasmussen
Quinteto feat. leo Minax

TirsDag Den 14. okTober
Politikens anmelder strøede gavmildt fem hjerter ud over steen 

rasmussen Quinteto, da bandet gæstede Jazzhouse Mont-

martre i københavn. ’brilliant blæret bossa’ lød overskriften 

i avisen, og det er netop, hvad du kan se frem til, når de seks 

musikere springer på scenen under Tversted Jazzy Days 2014.  

Den danske komponist og pianist steen rasmussen har sam-

men med den brasilianske sanger, guitarist og sangskriver Leo 

Minax udgivet albummet Lo mejor de cada casa – Det bedste fra 

hvert hus. intentionen var at give et moderne og originalt bud 

på samspillet mellem den brasilianske saudade og den nordiske 

melankoli.  Resultatet er et lydbillede med en sofistikeret blan-

ding af brasiliansk og nordisk nutidsmusik. De enkelte numre 

bliver fremført med stor personlighed og nænsomt tilført ingre-

dienser fra de to musikalske verdener.

Steen Rasmussen (piano), Leo Minax (vokal og guitar), Lis Wessberg 

(trombone), Jacob Andersen (percussion), Frederik Damsgaard (bas), 

Jonas Johansen (trommer).

John Scofield 
Trio
TorsDag Den 16. okTober
gedigne guitarsoloer vækker altid begejstring, og torsdag aften 

under Tversted Jazzy Days 2014 får du dem serveret ad libitum. 

Good old John Scofield er klar til at hive og slide i strengene, så 

du får en ubændig lyst til selv at håndtere luftguitaren. John sco-

field går på scenen på Klitgården sammen med sine gamle venner 

og mangeårige musikalske partnere, bassisten steve swallow og 

trommeslageren bill stewart. sætlisten består af jazzstandards 

og Scofields egne originale kompositioner, der bygger musikalsk 

bro mellem jazz, funk, rock og rythm and blues. 

John Scofield Trio henvender sig til et bredt publikum og be-

gejstrer musikelskere over hele verden. Maestro himself har 

haft enorm betydning som én af de absolut mest fremtrædende 

stilskabere indenfor fusionsmusikken. Der venter en stor musi-

kalsk oplevelse torsdag aften i Tversted. Play it John! 

John Scofield (guitar), Steve Swallow (bas), Bill Stewart (trommer).

DoktorDoktor

LørDag Den 18. okTober
så er nikolaj bentzon og hans klan af funkbrødre klar til at sætte 

Tversted Jazzy Days 2014 under funky beskydning. Der er ga-

ranti for kraftig krydsild, når den mest præcise spredehaglsskyt-

te i dansk jazz sætter sig til det oversavede klaviatur! Med seks 

brotherhood-albums og et utal af koncerter har nikolaj bentzon 

for længst etableret sig som det ypperste, vi kan tilbyde her-

hjemme, når sigtekornet rettes mod powerjazz og groovy funk. 

i over 15 år har bentzons brotherhood gjort landets jazzscener 

usikre med bandets storsvedende energiudladninger og medri-

vende musikalske drive. spørger man nikolaj bentzon selv, om 

det aldrig skal have en ende, er svaret et klart og rungende nej! 

Oplev Danmarks svar på Hancocks Headhunter på Tversted 

Jazzy Days 2014.

Nikolaj Bentzon (piano & keyboard), Jan Harbeck (saxofon & basklarinet), 

David Rosenkilde (guitar), Mikkel Riber (bas), Niels Ratzer (trommer), 

Tira Skamby (percussion).

FreDag Den 17. okTober 
som noget helt nyt præsenterer Tversted Jazzy Days 2014 fre-

dag aften et unikt musikalsk møde mellem jazz og hiphop. Det 

er bandet DoktorDoktor, der afsøger hiphoppens musikalske 

rødder i jazz, funk, soul og blues.

Rapperen Mads Glendorf er den karismatiske frontfigur i Dok-

torDoktor. Med finurlige hverdagsfortællinger og abstrakte 

tankestrømme bliver hans stemme et selvstændigt instrument i 

bandet, og hans kompetente medspillere sørger for, at den mu-

sikalske energi er helt i top. 

se frem til en groovy og gyngende musikoplevelse med plads til 

lange improvisationer og rum til de enkelte musikere. Doktor-

Doktor leverer et dedikeret, udadvendt og involverende show, 

som du kan glæde dig til at opleve på Tversted Jazzy Days 2014.

Mads Glendorf (rap), Jakob A.V. Baggesen (saxofon),
Tim Ewé (trompet), Simon E. Hansen (guitar), David Dyrholm 
(keys), Kasper Aarvik (bas), Janus Camara (trommer).

Blues
med Duus
LørDag D. 11. okTober

Kender du typen – der kunne finde på at sige sådan her:

- Jeg har aldrig lyttet til god jazz uden at blive i bedre humør. 

øjeblikkelig svarer kroppen igen med de særeste bevægelser af 

tæer, fødder, ben, arme og smilerynker. Det er magisk. Hvad er 

det, der foregår?

ordene kommer fra tv-stjerne og kreativ direktør i reklame-

branchen, Jørn Duus, der i år gæster Tversted Jazzy Days med 

foredraget ‘blues’. Duus er landskendt fra de populære livsstils-

programmer ‘kender du typen’ og ‘Må vi se’ og fra utallige fore-

drag rundt omkring i landet. 

kom med til en omgang uhøjtidelig talking blues med Duus og 

bliver klogere på jazz, danskerne og ikke mindst dig selv. 

Malene
Kjærgård
Group
sønDag Den 12. okTober
et af de nyere  og særdeles lovende stjerneskud på jazzhimlen er 

27-årige Malene kjærgård. Med sine egne iørefaldene melodier 

og finurlige tekster holder hun publikums opmærksomhed fan-

get fra start til slut, når hun går på scenen med sine kompetente 

medspillere.  Tag med ind i Malene kjærgårds univers og få en 

oplevelse ud over det sædvanlige. Du bliver suget ind i en musi-

kalsk fortælling, der bliver eksekveret med jazzy fraseringer på 

et solidt teknisk fundament og med en smuk mørk klang.  Ma-

lene kjærgård group giver under koncerten på Tversted Jazzy 

Days 2014 også en række nye fortolkninger af standards fra den 

amerikanske sangskat i genrerne swing, latin og bebop

Malene Kjærgård (vokal), Kasper Villaume (piano), Mads Kjølby (guitar), 

Tobias Dall (bas), Snorre Kirk (Trommer).

Frode Kjekstad 
Trio
FreDag Den 17. okTober 
en nordmand og to italienere – så bliver det ikke mere eksotisk 

en fredag aften i oktober i Tversted. Den norske jazzguitarist 

Frode kjekstad er gået i musikalsk kompagniskab med organi-

sten alberto Marsico og trommeslageren enzo Zirilli fra italien. 

sammen opfører de det musikalske projekt The italian Connec-

tion. Frode kjekstad har næsten 20 års erfaring med i guitarkas-

sen. I 2001 udgav han sit første album, der fik flotte anmeldel-

ser i både skandinavien, italien, asien og Usa. både alberto 

Marsico og enzo Zirilli er velkendte navne på den internationale 

jazzscene og har spillet sammen med en lang række anerkendte 

jazzmusikere. Frode kjekstad Trio krydrer The italian Connec-

tion med standards fra både den europæiske og amerikanske 

jazzskat. se frem til en fornøjelig aften i godt selskab med tre 

garvede og gennemmusikalske jazzmusikere.  

Frode Kjekstad (guitar), Alberto Marsico (hammond B3),

Enzo Zirilli (trommer).
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Medsponsor på koncert 
KLAVERSTEMNiNG.DK
ved Jesper Lundegaard

Medsponsor på koncert
SuPER SPAR, TVERSTED

Medsponsor på koncert
ByGMA BiNDSLEV

Medsponsor på koncert
GALLERi TORNBy

Medsponsor på koncert
TVERSTED TuRiSTBuREAu

Medsponsor på koncert
BANG OG OLuFSEN,
FREDERiKSHAVN

Medsponsor på koncert
NyBOLiG, MORTEN HOVE

Medsponsor på koncert
DAGLi’ BRuGSEN, TVERSTED

Medsponsor på koncert 
yAMAHA MuSiC CENTER

Medsponsor på koncert 
VENDSySSEL TEATER

Bentzons
Brotherhood

Medsponsor på koncert 
yAMAHA MuSiC CENTER

KonceRTSTeD
klitgården
østervej 10, Tversted
9881 bindslev

KonTAKT
www.jazzydays.dk
Formand niels ole sørensen.
kløvervej 11, Tversted
9881 bindslev
Telefon +45 24 63 39 36.
E-mail: nielsole@has.dk

BeSTyRelSen
niels ole sørensen 
Johnny nielsen
nils ove
Martin søndergaard
Louise Høholt
søren borup Winther

BilleTSAlG
over biLLeTneT.Dk eller ved 
henvendelse på Tversted Turistbu-
reau. De annoncerede priser er eks-
klusiv gebyr.

JAzzPAzz
Vi sælger 50 JazzPazz til 1200 kr. 
pr. stk. Jazzpazzet er personligt og  
giver adgang til alle koncerter på 
klitgården. JazzPazz bestilles på 
biLLeTneT.dk eller ved henven-
delse til Tversted Turistbureau på 
98 93 11 66.

MeDleMSSKAB
støt Tversted Jazzy Days med et 
medlemsskab. Pris 150 kr. for et 
personligt medlemsskab og 250 kr. 
for et familiemedlemsskab. Med-
lemsskab kan tegnes ved henven-
delse til soren@jazzydays.dk

Køb din billet her: BILLETNET.DK

Jazzy Days vil rette en stor tak til alle, der har tegnet en annonce,
er medsponsor til en koncert eller støtter os på anden måde.

Jazzy Days er også støttet af Hjørring Kommune og Kunststyrelsen.

www.yamahapianocenter.dk

JazzyDays 2014
velkommen...
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klitgården

kl. 20.00
Entré: 250 kr.
Jazzy Talents

Lasse sanDkaMM 
kVinTeT

kl. 21.00

benTZons
BROTHERHOOD

Peder Most

kl. 21.00

aDVokaTens neW 
orLeans JaZZ banD

klitgården

kl. 20.00.
entré 250 kr.

FroDe kJeksTaD
Trio

kl. 23.00

DokTorDokTor

klitgården

kl. 20.00 
entré 350 kr.

JOHN ScOFIELD
Trio

Bådhuset, Tversted Strand

Kl. 14.00
gratis entré
Jazzy kids

FunKy worKShop
Funky workshop og koncert for de 5 - 10 årige 

og deres familier. Lav dit eget genbrugsinstru-

ment og hør den sejeste jazzkvartet synge om 

bla. en død kat, en kompostorm og en klam 

pige. alle er velkomne.

  

Brugsen

Kl. 20.00
gratis entré

organic3 FeaT.
JeSper LøvdaL
 

Jesper Løvdal (saxofon)

Niels Ole Sørensen (hammond B3) 

uffe Steen (guitar) Esben Bach (trommer) 

 

klitgården

kl. 20.00 
entré 250 kr.

sTeen rasMUssen 
QUinTeTo
FeaT. Leo Minax

kl. 22.00

aLex rieL/
STEFaN PaSBORG:
aNOTHER uNIvERSE

klitgården

kl. 20.00
entré 250 kr.

Joey
DeFranCesCo
Trio

klitgården

kl. 14.00
entré 150 kr.

MaLene kJærgårD 
groUP

Tversted kirke 

kl. 19.30 
entré 100 kr. Jazz koncert

ViVi grøn JaZZTrio

galleri Tornby

kl. 13.00
gratis entré

JaZZ’n arT

klitgården

kl. 19.30
entre 250 kr.

årets nordjyske Jazznavn 

Jazz & Humor:

Jørgen DUUs
kl. 21.00

bobo Moreno 
kVarTeT
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Mygdal Smedie
og VVS

Aut. VVS-installatør
Henrik Bundgaard

Tverstedvej 30 - Uggerby
Tlf. 98 97 51 72

Murerfirmaet
Lyng og Thomsen
- alt inden for murerfaget

Borrisholtvej 4, Tversted
9881 Bindslev. Tlf. 26 81 59 93

tømrermester

tommy sproegel
Hejselbækvej 30

9881 Bindslev
mobil 24 67 87 53

pOLARKIOSKEN
Tannisbugtvej 123

9881 Bindslev
Tlf. 9893 1819

SindaL auToophug
Gaden 107

9870 Sindal
Telefon: +45 9893 5733

www.Sindal-auToophuG.dk 

deT blå ishus 

Tversted Strand
Tlf. 98 93 13 76

RealMæglerne  Tversted
Statsaut. ejendomsmægler MDE
Østervej 2D, 9881 Bindslev
Telefon 98 90 37 00

Auto-HAnsen

Sønderbro 10
9881 Bindslev

Tlf. 98 93 87 77

Tannis Lys
Elkærvej 4
Tversted

Tlf. 9893 1711
www.tannislys.dk

Tversted Cykler
SAlg • repArATion • Udlejning

gl. Skagensvej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 9893 1015

nørregade 8
dk - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

cAfe fisk
Tannisbugtvej 63

Tversted
9881 Bindslev
T: 9893 3494

Solkilde
Havemøbler • Kunsthåndværk

Billedkunst
Tannisbugtvej 103, Tversted

Tlf. 9893 1990

arkitektfirmaet

bundgaard m.a.a
HJØRRING • TVERSTED

www.buNDGaaRD-aRk.Dk
tlf. 98 91 18 33

www.isagerstrik.dk

præstebakken 4 - Tlf. 9893 1798

Østervej 4, Tversted
9881 Bindslev WWW.VENDSYSSEL-TEATER.DK

JaZZy Dinner
som noget nyt i år bliver der mulighed for at spise et måltid mad torsdag, fredag og lørdag aften.

spisebilletterne kommer også til salg på billetnet.dk
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