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Per Worm
LørDag Den 12. oktober
tversted Jazzy Days lægger også i år ud med et godt grin 
under overskriften Jazz & Humor. Holdning på en un-
derholdende måde er mottoet, når Per Worm indtager 
scenen på klitgården med både musik og standup. For 
som entertaineren selv pointerer: – Hvis man siger no-
get sjovt, inden man spiller en sang, er der stor chance 
for, at folk ikke går i baren.
Per Worm skrottede en karriere som klassisk guitarist 
til fordel for musikalsk comedy, og de seneste ti år har 
han turneret landet rundt med sine underholdende 
sange og muntre historier. alt materialet tager udgangs-
punkt i hans opvækst i Hirtshals, som han hverken kan 
eller vil løbe fra. 
Med sig i bagagen har Per Worm førstepræmien fra 
’Zulu Comedy Slam 2011’ og et musikalsk samarbejde 
med blandt andre allan olsen og Pretzmann/tolsgaard. 

Per Worm • Tomas Raa • Dan Hvidtfeld 

Jazzy TalenTs
Gregers Mogstad
FreDag Den 18. oktober
Vi lukker og slukker fredag aften med en omgang solid, 
svedig og særdeles dansevenlig funk og souljazz. gre-
gers Mogstad og hans 10 mand store orkester skruer op 
for både charmen og volumeknappen og giver bænke-
varmerne kamp til stregen. 
gregers Mogstad vandt sidste år spillestedet Skråens 
’band battle 2012’, med sin trio t.a.g, hvor i øvrigt 
den i tversted verdenskendte bassist, albert reinholdt 
østergaard, trakterer kontrabassen på fornemste vis. 
nu er gregers Mogstad aktuel med sit første soloalbum 
’Impossible’, hvor han forener jazz, rock, soul og funk 
med en progressiv lyd, der hele tiden overrasker. 

Inger Marie
Gundersen
tIrSDag Den 15. oktober 
en meget anderledes og helt enestående musikalsk op-
levelse. Det lover vi, når den norske sangerinde Inger 
Marie gundersen gæster Jazzy Days 2013 i fremragende 
selskab med fire kompetente musikere.  
Inger Marie gundersen kommer fra den sydnorske by 
arendal, hvor de små farvede træhuse lyser op på klippe-
skråningerne i skærgården. Det er fra hverdagen i disse 
smukke omgivelser, den norske sangerinde finder inspi-
ration til sine inderlige fortolkninger af en stribe mere 
eller mindre kendte, men altid nænsomt udvalgte sange. 
Stilen er tilbagelænet, og vokalen er urokkelig sikker. 
Den afstressede tilgang til musikken fascinerer, fordi 
hver eneste sang er en kærlighedserklæring til livet. 

Rasmus Solem ( piano) Ole Kelly Kvamme  (bass)

Tom Rudi Torjussen ( trommer)  Per Willy Aaserud ( trompet) 

Martin schack
Organ Trio feat.
Peter Bernstein
ManDag Den 14. oktober
Pianisten og organisten Martin Schack har samlet et 
dreamteam af musikere til både turné og indspilning af 
et nyt orgeltrio-album. tversted Jazzy Days 2013 mar-
kerer starten på det nye samarbejde, og du kan se frem 
til tre musikere, der sætter feeling, smagfuldhed og ryt-
misk timing i højsædet. 
guitaristen Peter bernstein spiller til daglig i sin faste 
trio med Larry goldings og bill Stewart. Han optræder 
ofte med de allerstørste navne på den internationale 
jazzscene og har spillet med blandt andre brad Mehl-
dau, Sonny rollins, Lou Donaldson og Dr. Lonnie 
Smith. 

Peter Bernstein (guitar) Martin Schack (hammond B3)

Morten Lund (trommer) 

Mads Mathias
Kvintet
SønDag Den 13. oktober
Sangeren, saxofonisten og sangskriveren Mads Ma-
thias er godt på vej mod stjernerne på den internatio-
nale jazzhimmel. Den karismatiske og kompromisløse 
sanger vandt prisen ‘Årets nye navn’ ved Danish Music 
awards Jazz 2012. nu er han klar til at give publikum 
ved Jazzy Days 2013 en række delikate smagsprøver på 
sit talent. 
De seneste år har Mads Mathias arbejdet på debut-solo-
albummet ’Free Falling’. alt materiale på albummet er 
skrevet af ham selv, ligesom han både synger og hånd-
terer saxofonen, trompeten og klaveret på en række af 
numrene. Udover the man himself bidrager over 25 mu-
sikere med kompetent musikalsk support på albummet. 

Mads Mathias (voc/sax)  Peter Rosendal (piano) Regin Fuhlendorf (guitar)

Morten Ankarfeldt (bas) Espen Laub Von Lillienskjold (trommer)

Jazzy TalenTs
niclas Bardeleben
tIrSDag Den 15. oktober
Det kommer ikke til at gå stille for sig, når fem yngre 
og meget kompetente herrer folder sig ud på tversted 
Jazzy Days 2013. kvintetten består af nogle af de dyg-
tigste musikere i Skandinavien, og repertoiret er hentet 
direkte fra jazzens traditionsrige standardkatalog.
trommeslageren niclas bardeleben har de seneste år 
slået sit navn fast som en af sin generations mest talent-
fulde musikere, blandt andet som hustrommeslager på 
Jazzhus Montmartre og som fast inventar i niels Lan 
Doky trio. Han har desuden arbejdet sammen med 
koryfæer som David Sanborn, gino Vannelli og Didier 
Lockwood. Det har længe været et stort ønske at få den 
unge trommegroover til tversted som kapelmester for 
sit eget orkester. 

Tobias Wiklund (trompet) Johan Christoffersson (saxofon) Marko

Martinovic (piano) Niclas Bardeleben (trommer) Morten Mandel (bas)

Thomas Maintz 
Kvartet
torSDag Den 17. oktober
guitaristen thomas Maintz udkom i sommeren 2009 
med debutalbummet ’This is the color’, som fik forry-
gende anmeldelser og blev nomineret til en Danish Mu-
sic award som Årets Danske Jazzalbum. 
thomas Maintz er en af landets mest originale guitari-
ster med sin helt egen og meget lyriske tone. bandet, 
der bakker ham op, har en legende og spontan tilgang 
til musikken, kendetegnet ved unik teknik og smukke 
melodier.
Jazz Special gav thomas Maintz følgende ord med på 
vejen: ’en generøs gave til jazzfolket, både det danske 
og udenlandske. Små gennemkomponerede, abstrakt-
melodiske perler og musik af stor melodisk skønhed og 
intensitet.’

Thomas Maintz (guitar) Jesper Løvdal (saxofon)

Kasper Tagel (kontrabas) Kresten Osgood (trommer)

yellowjacketsCæcilie norby
LørDag Den 19. oktober
Igen i år kan tversted Jazzy Days præsentere et helt 
sublimt orkester til afslutningskoncerten. Det legen-
dariske fusionsjazzorkester Yellowjackets er klar med 
gyldne grooves, skarpslebne performances, sublim vel-
lyd, bundsolidt håndværk og viljen til at udforske nye 
musikalske landskaber. amerikanske Yellowjackets har 
gennem mere end 30 år sat et markant aftryk i musikhi-
storien. gruppen har udgivet over 20 albums og modta-
get intet mindre end 17 grammy-nomineringer. 
nu er de rutinerede musikere aktuelle med albummet ’a 
rise In the road’. genren er som altid et pågående og 
gennemmusikalsk miks af funk, fusion, r&b og blues. 
all about Jazz skrev: - after thirty years, the ‘Jackets 
have accomplished the damn-near impossible, by stay-
ing together and continuing to deliver good music.

Russell Ferrante (piano, keyboards) Bob Mintzer (saxofon, EWI) 

Felix Pastorius (el-bas)  Will Kennedy (trommer)  

FreDag Den 18. oktober 
Fredag aften præsenterer Jazzy Days 2013 en af de helt 
store stjerner på den danske jazzhimmel.
glæd dig til forrygende godt selskab, når Cæcilie norby 
indtager de skrå brædder og drysser en gang groovy jazz 
ned over klassikere af blandt andre Leonard Cohen, 
tom Waits og bob Dylan.
Cæcilie norby har netop udgivet albummet Silent Ways, 
hvor hun i sin helt egen stil jazzer sig igennem sin kær-
lighed til den amerikanske singer-songwriter tradition. 
Det er numre fra Silent Ways og det imponerende bag-
katalog, du kan se frem til at opleve fredag aften under 
Jazzy Days.  
Det er snart 30 år siden Cæcilie nordby slog sit navn 
fast i først jazz-rockorkesteret Frontline og senere pop-
gruppen one two. I dag er hun først og fremmest jazz-
sangerinde af internationalt format med et meget alsi-
digt repertoire. en række anerkendte jazzmusikere er 
med på scenen, når Cæcilie nordby sætter jazz til ame-
rikanske melodi-mastodonter under Jazzy Days 2013. 

Georgie Fame
& His danish Flames
LørDag Den 12. oktober
Du får nu chancen for at opleve et af Storbritaniens stør-
ste jazznavne i forrygende selskab med fire af Danmarks 
bedste jazzmusikere og den amerikanske tenorsaxofo-
nist bob rockwell.  Vi lover en stjernestund for jazzel-
skere, når vi lørdag aften byder velkommen til sangeren, 
pianisten og entertaineren georgie Fame.
georgie Fame fortæller sin musikalske livshistorie, så 
den går rent ind hos publikum. en karakteristisk vokal 
og en fantastisk timing har gjort ham efterspurgt over 
det meste af verden. I sin lange kariere har georgie 
Fame jævnligt gæstet de engelske hitlister, og de musi-
kalske venner tæller blandt andre Van Morrison, Count 
basie, bill Wymann og Muddy Waters. 
keeping it real! glæd dig til jazz, der går lige i hjertet.

Georgie Fame (vocal) Bob Rockwell (tenor) Jacob Christoffersen (piano) 

Mads Vinding (bas) Morten Lund (trommer) 

Martin schack 
kvartet
SønDag D. 13. oktober 
Den traditionelle jazz-gudstjeneste i tversted kirke fyl-
der hvert år kirkerummet til bristepunktet. Sådan går 
det helt sikkert også i år, når pianisten Martin Schack 
dukker op i musikalsk selskab med niels ole Sørensen 
på hammondorgel, Michael olsen på saxofon og esben 
bach på trommer.
glæd dig til en stemningsmættet koncert med jazzy ar-
rangementer af de allersmukkeste danske salmer og 
sange. I år formidlet i en ny og unik musikalsk konstel-
lation med både piano og orgel. Martin Schack har gæ-
stet Jazzy Days ved flere lejligheder. Senest var i 2011, 
hvor han sammen med sit band gav publikum en emi-
nent oplevelse med numre fra albummet Jazz på Dansk. 

Martin Schack (piano)  Michael Olsen (saxofon)

Esben Bach (trommer )  Niels Ole Sørensen (hammond B3)

Mads Tolling
torSDag Den 17. oktober 
- Hvad har thelonious Monk, Pee Wee elis og Led Zep-
pelin til fælles? Svaret er, at de alle tre bliver udsat for 
en gedigen omgang elektrisk jazzviolin under Jazzy 
Days 2013. 
Mads tolling tager arven op efter den verdenskendte 
danske jazzviolinist Svend asmussen og krydsklipper 
ubesværet mellem jazz, fusion, funk, folk og rock’n’roll. 
Den unge musiker er et forholdsvist ubeskrevet blad 
herhjemme, da han har  boet i USa siden år 2000, hvor 
han begyndte sine musikstudier på berkelee College of 
Music i boston. Debut-albummet ’the Playmaker’ fra 
2012 er et helstøbt og stærkt album, skabt i godt selskab 
med en stjernerække af amerikanske musikere – Stan-
ley Clarke, russell Ferrante og Stefon Harris for blot at 
nævne et par stykker. I tversted går han på scenen med 
en række lysende talenter fra den danske jazzscene. 

Mads Tolling (violin) Thor Madsen (guitar)

Kasper Vadsholt (bas) Karsten Bagge (trommer)

MEDSPONSOR På KONCERT
Galleri Tornby

MEDSPONSOR På KONCERT
Bygma Bindslev

MEDSPONSOR På KONCERT
Pianokompagniet

MEDSPONSOR På KONCERT
Bundgaard & Kassow - arkitekter

MEDSPONSOR På KONCERT
Nykredit, Hjørring

MEDSPONSOR På KONCERT
Tversted Turistbureau

MEDSPONSOR På KONCERT
Tronsmark Gl. Skole

MEDSPONSOR På KONCERT
Bang og Olufsen, Frederikshavn

MEDSPONSOR På KONCERT
Super Spar, Tversted

MEDSPONSOR På KONCERT
Dagli Brugsen, Tversted

Foto: torben Christensen

Jazzydays 2013
velkommen...

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 
Lotte Mertz Winther
Johnny nielsen
Lars Sams
Louise Høholt
Søren borup Winther

Jazzy Days vil rette en stor tak til 
alle, der har tegnet en annonce, er 
medsponsor til en koncert eller støt-
ter os på anden måde. Jazzy Days er 
også støttet af Hjørring kommune og 
kunststyrelsen.

>  BIlleTsalG
over bILLetnet.Dk eller ved 
henvendelse på tversted turistbu-
reau. De annoncerede priser er eks-
kusiv gebyr.

>  JazzPazz
Vi sælger 50 JazzPazz til 1000 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

>
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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

Peder Most
Bodega

Tannisbugtvej 59 - Tversted
Telefon 9893 1022

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

LaiLa CarLsen studio
-

GLasBiLLedKunstner
oG PerLeMaGer

-
tannisbugtvej 124

tversted strand

www.isagerstrik.dk
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MandaG TIrsdaG OnsdaG TOrsdaG FredaG lørdaG

klitgården

kl. 20.00
entré: 350 kr.

YeLLoWJaCketS

Peder Most

kl. 21.00

aDVokatenS neW 
orLeanS JaZZ banD

klitgården

kl. 20.00.
entré 250 kr.

CæCILIe norbY

kl. 23.00
Jazzy talents:

gregerS MogStaD

klitgården

kl. 20.00 
entré 250 kr.

tHoMaS MaIntZ
kVartet

kl. 22.00

MaDS toLLIng

Brugsen

Kl. 20.00
gratis entré

organic3 feat.
Margrete grarup
hylder med havregryn og reoler med rødbeder 
bliver igen i år rammen om en af de mest traditi-
onsrige koncerter under tversted Jazzy days. Bag-
lokalet i lokalBrugsen vil endnu en gang syde af 
svedig blues og souljazz, når organic3 går ombord 
i ugens musikalske tilbud sammen med under-
skønne Margrethe grarup. Med nærværende jazz-
feel, intens soulpower og vokalt overskud vil hun, 
sammen med de rutinerede musikere i organic3, 
få stemningen til at koge i det legendariske baglo-
kale. en stor del af organic3´ repertoire er skrevet 
af maestro himself, niels ole Sørensen, som i øvrigt 
også spiller en kompetent førsteviolin i bestyrelsen i 

tversted Jazzy days. 

Margrete Grarup (vokal)

Niels Ole Sørensen (hammond B3) 

Uffe Steen (guitar) Esben Bach (trommer) 

 

klitgården

kl. 20.00 
entré 250 kr.

Inger MarIe
gUnDerSen

kl. 22.00
Jazzy talents:

nICLaS barDeLeben

klitgården

kl. 20.00
entré 150 kr.

MartIn SCHaCk
trIo Feat. 
Peter bernSteIn

klitgården

kl. 14.00
entré 150 kr.

MaDS MatHIaS 
kVIntet

tversted kirke 

kl. 19.30 
gratis entré
Jazz gudstjeneste

MartIn SCHaCk 
kVartet

galleri tornby

kl. 13.00
gratis entré

oLe beCH/Jazzykunst

klitgården

kl. 19.30
entre 250 kr.

Åbningstale og Årets
nordjyske Jazznavn 

Jazz & Humor:

Per WorM
kl. 21.00

georgIe FaMe &
HIS DanISH FLaMeS

2

præstebakken 4 - Tlf. 9893 1798

Østervej 4, Tversted
9881 Bindslev

InDbYDeLSe
tIL

JaZZPartY

Fredag den 18. oktober
kl. 23.00

spiller Jazzy talent
gregerS MogStaD

op til årets jazzparty.

Der er gratis adgang for alle 
med hang til svedig og

dansevenlig funk og souljazz.
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