’Hyldest til Svend Asmussen’

MANdag den 12. oktober

som resten af Europa. Stilen er nordisk og moderne, men med

Er du vokset op med Svend Asmussens violin som lydtapet i dag-

nisette fra det legendariske Savage Rose går på scenen i Klitgår-

klare referencer til de helt store jazzsangerinder i musikhistori-

ligstuen, og kan du nynne med på June Night og Scandinavian

den. Den karismatiske sangerinde med den unikke stemme er

en. Sinne Eeg er født i Lemvig, uddannet fra Vestjysk Musikkon-

Shuffle, venter der dig en kæmpe overraskelse til Jazzy Days 2015.

kendt af hele Danmark for sit enestående musikalske talent og

servatorium i Esbjerg og har efterfølgende studeret i New York.

Mads Tolling fører den danske tradition for elegant svingende

sin særlige evne til at leve sig ind i musikken. Nu kan du komme

Hun har tidligere gæstet Jazzy Days med Søren Sko. Denne

jazzviolin videre med en hyldest til den nu 99-årige mester. Mads

helt tæt på legenden i det intime koncertlokale i Klitgården.

gang stiller hun op med sit eget band – et tophold af musikere

Tolling tog som 15-årig mod til sig og ringede til Svend Asmus-

Anisette træder op i sikkert selskab med sin tidligere musikalske

fra ind- og udland.

sen, der i dag bor i San Francisco. Den unge opkomling fik besked

kollega i Savage Rose, Alex Riel, på trommer. Bandet Ibrahim

på at lytte til Stuff Smith, og for få år siden modtog han en stor

Electric med Stefan Pasborg, Jeppe Tuxen og Niclas Knudsen

Glæd dig til en aften med nærvær, humor og et enormt musi-

del af idolets nodesamling. Med på scenen i Klitgården er ingen

bakker de to garvede musikere op, og vi garanterer en mandag

kalsk overskud, når Sinne Eeg leger med traditionerne og tager

ringere end guitaristen Jacob Fischer, der i over 15 år var med-

aften, der vil gå over i Jazzy Days’ historie. Glæd dig til et uni-

lem af Svend Asmussens Kvartet. Bas og trommer trakteres af så

vers af rytmik og harmoni, rock og jazz, nærvær og improvisa-

kompetente folk som Kasper Tagel og norsk/danske Snorre Kirk.

tion, power og puls.

Sinne Eeg, vokal; Jacob Christoffersen, flygel; Zoltan Csörsz,
trommer og Graig Earle, bas

Christian Sands
Trio

Mads Tolling, violin; Kasper Tagel, bas; Snorre Kirk, trommer og
Jacob Fischer, guitar

Annisette Koppel, vokal; Jeppe Tuxen, Hammond B3; Niclas
Knudsen, guitar; Stefan Pasborg, trommer og Alex Riel, trommer

Jørgen Emborg
4’tet:
Songs for Toots

JazzyKids

jazz-marker. Men ind imellem dukker der stjerner op, som har

TIRSdag den 13. oktober

glæde dig til Jazzy Days 2015. Og bare rolig! Det hele er kun

format til at samle den musikalske stafet op efter de helt store.

Tirsdag aften under Jazzy Days 2015 følger vi i fodsporet på

noget, vi synger om. Vi gentager sidste års succes med work-

den legendariske mundharpe-virtuos Toots Thieleman. Det

shop og koncert for børn og barnlige sjæle. Først bygger vi in-

En af de mest lysende stjerner lige nu er 23-årige Christian

er en stor fornøjelse at kunne præsentere en ung mundharpe-

strumenter af genbrugsting, og bagefter fyrer en sej jazzkvartet

Sands, der kan noget helt specielt, når han sidder ved de hvide

spiller, der er klar til at løfte arven efter den belgiske legende.

op under de musikalske løjer. Koncerten inddrager i høj grad

og sorte tangenter. Teknikken er på niveau med Oscar Peterson

Se frem til en forrygende aften med Mathias Heise, der kun er

publikum, og du får selvfølgelig mulighed for at spille med på

og hans til tilstedeværelse i rummet på højde med jazzens stør-

21 år, men som allerede har vundet verdensmesterskabet for

dit nye skraldeinstrument.

ste personligheder.

kromatisk mundharpe. Mathias Heise trækker vejret gennem

Medsponsor på koncert
Bygma Bindslev

TIRSdag den 13. Oktober
Jazzens største ikoner er med få undtagelser gået til de evige

koncert og workshop
Funky børnejazz for 5 til 10 årige og deres familier

ONsdag den 14. oktober
Er du til døde katte, klamme piger og skøre onkler, kan du godt

mundklaveret sammen med Jørgen Emborg på hvide og sorte

Workshop og koncert ledes af Christine og Leif Lund Jakobsen.

Det er kun et spørgsmål om tid, før Christian Sands kun kan

tangenter, Peter Hansen på bas og Karsten Bagge på trommer.

Parret skriver børnemusik og har udgivet flere sangbøger og al-

opleves på de helt store scener. Så grib chancen og mød ham til

Udover en rutineret pianist er Jørgen Emborg en af de vigtigste

bums. I 2011 vandt de prisen for ’Årets danske børnesang’ med

Jazzy Days 2015 sammen med Alex Riel, Europas bedste jazz-

jazz-komponister i dag, og han skriver ørehængere som ingen

sangen ’Det klammeste jeg ved’. Søskende, forældre og bedste-

trommeslager, og Thomas Fonnesbæk, Danmarks nye musikal-

andre i dansk jazz. En aften for dem, som elsker den gode melodi

forældre er hjertelig velkomne til at lege med.

ske geni på bas. Triojazz på absolut højeste niveau.

og jazz af højeste klasse.

Christian Sands, flygel; Thomas Fonnesbæk, bas og Alex Riel,
trommer.

Mathias Heise, kromatisk mundharpe; Jørgen Emborg, flygel; Peter Hansen, bas og Kasten Bagge, trommer

Steen Nikolaj
Hansen Kvartet

Uffe Steen
Trio feat.
Henrik Gunde

Torsdag den 15. oktober
Nøgleordene er legestue og spilleglæde, når Steen Nikolaj Han-

skere, hvem vi snakker om. Vi er utrolig stolte over, at vi i år
kan byde velkommen til dansk jazzmusiks grand old man, Hugo
Rasmussen, i fornemt selskab med pianisten Carsten Dahl.

Henrik Gunde leverer et swing, der emmer af kreativitet og over-

Solidt sammenspil og sprudlende kreativitet driver værket, og

Glæd dig til en aften med indlevelse, uforudsigelighed og musi-

skud, og som uundgåeligt smitter af på både medspillere og pub-

man ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske, og hvad det hele

kalsk overskud i lange baner.

likum. Han har en unik evne til at lytte sig ind på andre musikere

ender med. Repertoiret er først og fremmest standards, men en

og gøre sin egen indsats til en del af et fælles hele.

enkelt eller to kompositioner fra bandmedlemmerne selv kan

Hugo Rasmussen er kendt for sit legende og humørfyldte spil på

Maestro himself Uffe Steen modtog i år den fornemme Ben

sagtens snige sig ind, når jazztoget kører.

kontrabassen. Han er til stede i nuet og kommer altid ud over

Webster Pris for sin virtuose behandling af blues- og jazzguita-

Medsponsor på koncert
Bang og Olufsen,
Frederikshavn

JazzyDays 2015

velkommen...
Koncertsted
Klitgården
Østervej 10, Tversted
9881 Bindslev

scenekanten. Carsten Dahl tilhører den absolutte elite blandt

ren. Thomas Sejthen er kendt for sine bundsolide basgange og

Og så kan vi da lige nævne, at kvartetten for øjnene af publikum

Steen Nikolaj Hansen, trombone; Hans Ulrik, saxofon; Per Gade, guitar og Kaspar Vadsholdt, bas

Bøllehat, fuldskæg og højt humør. Så ved alle danske jazzel-

Henrik Gunde – en af Danmarks for tiden hotteste jazzpianister.

mange andre musikalske sammenhænge.

Hugo Rasmussen
og Carsten Dahl
Fredag den 16. oktober

mer af Uffe Steen Trio kaster sig ud i et humørfyldt samspil med

særdeles godt fra deres arbejde i DR Big Bandet, men også fra

Jow jow.

Medsponsor på koncert
Dagli’ Brugsen, Tversted

Dynamik og overraskelser er i højsædet, når de tre faste medlem-

Jazzy Days 2015. Medlemmerne af kvartetten kender hinanden

vil forvandle sig til både en duo og en trio undervejs i koncerten.

Christine og Leif Lund Jakobsen, workshop og koncertledere;
Peter Jungersen, flygel; tba, saxofon; tba, trommer og tba, sang.

Torsdag den 15. oktober

sen og hans jazzglade legekammerater går på scenen under

ays

The Music!

Medsponsor på koncert
Tversted Turistbureau

10.-17. oktober

musikalske chancer under Jazzy Days 2015. Kort sagt: - Face

En kæmpestor drøm for Jazzy Days bliver opfyldt i år, når An-

europæiske pianister. Han mestrer de energiske musikalske

Jesper Bo Knudsen for sin inciterende indsats på trommesættet.

opdagelsesrejser, men kan også få tiden i rummet til at stå helt

Glæd dig til en aften med hygge, humor og uhøjtidelig jazzmusik.

Uffe Steen, guitar; Jesper Bo Knudsen, trommer; Thomas
Sejthen, bas og Henrik Gunde, flygel

Kontakt

stille. Der er lagt i kakkelovnen til en fornøjelig aften med det

www.jazzydays.dk

musikalske makkerpar Dahl og Rasmussen.

Formand Niels Ole Sørensen.

Hugo Rasmussen, bas og Carsten Dahl, flygel

Kløvervej 11, Tversted
9881 Bindslev
Telefon +45 24 63 39 36.

Strejf

Jazzy Talents
Bagland

Fredag den 16. oktober
Brasiliansk spræl møder den kølige nordiske tone, når danske

Medsponsor på koncert
Yamaha Music Center

Lørdag den 17. oktober

Carsten Kær går på scenen med Bernardo Aguiar og Gabriel Po-

nordiske klang er i højsædet, når de fem medlemmer af Bagland

betjent af en franskmand, Brice Soniano, så der er i høj grad

skaber en musikalsk stemning. Alle fem musikere er stærkt for-

lagt op til en international aften fredag under Jazzy Days 2015.

Lets have a party! Gør dig klar til en forrygende koncert med en

ankrede i den skandinaviske jazztradition. Musikken blev komponeret i et afsides beliggende sommerhus i et øde og bakket

Pianisten Carsten Kær har siden 2009 arbejdet sammen med de

vinterlandskab.

to brasilianske musikere, der spiller både trommer og en lang

Det er fem særdeles kompetente musikere, du kommer til at

række andre rytmeinstrumenter. I 2012 fandt gruppen sin en-

opleve i Klitgården. Medlemmerne er musikuddannede i Göte-

delige form sammen med den franske bassist, og siden er pro-

borg, Berlin og Paris, og gruppen er hædret med en nominering

jektet kun vokset. Den foreløbige kulmination på samarbejdet

til en Danish Music Award Jazz.

Medsponsor på koncert
Tankegang a/s

ser af den helt store slags. Trompetist Jakob Sørensens plade
Bagland hører hjemme i denne sjældne kategori.”

Carsten Kær, flygel; Bernado Aguiar, percussion; Gabriel Policarpo, percussion og Brice Soniano, bas

Medsponsor på koncert
Vendsyssel Teater

(Niels Overgård, Jazznyt)

Jakob Sørensen, trompet; Alex Jønsson, guitar; Mathias
Jæger, flygel; Frederik Sakham, bas og Frej Lesner trommer.

bestyrelsen
Niels Ole Sørensen
Johnny Nielsen
Nils Ove
Martin Søndergaard

guitarstrengene i et klassisk set up med Pat Bianchi på heavy

Louise Høholt

hammondorgel og Carmen Intorre på trendsættende trommer.

Søren Borup Winther

Billetsalg
Over BILLETNET.DK eller ved
henvendelse på Tversted Turistbureau. De annoncerede priser er eksklusiv 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 henvendelse 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. Medlemsskab kan tegnes ved henvendelse til soren@jazzydays.dk

stjerner i så intime omgivelser, og vi er rigtig stolte over, at vi
i år har fået en aftale i stand med Pat Martino Trio. Se frem til
et udtryksfuldt og virtuost guitarspil af mesteren, der gennem
årene har været stilskabende og en stor inspirationskilde for et
hav af guitarister.

”En gang imellem dukker der debutplader op, der fortjener rocompagni giver den fuld jazz i Klitgården.

E-mail: nielsole@has.dk

af jazzguitarens allerstørste helte. Oplev Pat Martino danse på

Det er meget sjældent, det er muligt at præsentere så store

er gruppens første album A Beleza Que Tive.
Glæd dig til sydamerikanske temperaturer, når Carsten Kær og

Pat Martino
Trio
Lørdag den 17. oktober

Lyriske melankolske melodier med en ren og skrøbelig lyd. Den

licarpo – også kendt som Pandeiro Repique Duo. Bassen bliver

d

søndag den 11. oktober

ste

Eeg er en af de betydeligste jazzsangerinder i såvel Danmark

r
Tve

og Ben Webster Prisen i 2014 taler deres tydelige sprog. Sinne

zyD

P2 Jazz Prisen i 2009, en Danish Music Award Jazzpris i 2010

Riel og Pasborg
’Universe’ feat.
Annisette Koppel

Jaz

Lørdag d. 10. oktober

Medsponsor på koncert
Spar, Tversted

201 5

Mads Tolling
Quartet feat.
Jacob Fischer

Sinne Eeg
Group

Der er ikke så meget at tænke over, når man en sjælden gang
kan opleve en af de allerstørste guitarlegender helt tæt på. Vel-

Medsponsor på koncert
Galleri Tornby

kommen til en suveræn aften med Pat Martino Trio.

Pat Martino, guitar; Pat Bianchi, Hammond B3 og Carmen Intorre, trommer.

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, Kunststyrelsen og ENV fonden.

Køb din billet her: BILLETNET.DK
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Galleri Tornby

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Kl. 13.00
Gratis entré

Kl. 14.00
Entré 175 kr.

Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Kl. 20.00.
Entré 275 kr.

Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Jazz’n Art

MADS TOLLING
QUARTET FEAT.
JACOB FISCHER

Kl. 14.00
Entré 25 kr.
Koncert og workshop

CHRISTIAN SANDS
TRIO

Jazzykids

STEEN NIKOLAJ
HANSEN KVARTET

HUGO RASMUSSEN
& CARSTEN DAHL

Jazzy Talents

Kl. 22.00

Kl. 21.00

STRJEF

PAT MARTINo
TRIO

Klitgården
Kl. 19.30
Entré 275 kr.

Kl. 22.00

Jørgen emborg
4’tet: Songs for
toots

Tversted Kirke
Årets Nordjyske Jazznavn

Kl. 19.30
Gratis entré - Jazz gudstjeneste

Jazz & Humor:

PER GAMMELGAARD
Hør Pers humoristiske og ukrukkede fortælling
om sin musikalske barndom, sit første møde
med jazzen og den betydning jazzen senere får
for hans digte.

Kl. 21.00

SINNE EEG
group

TOLLING/FISCHER/
BACH/SØRENSEN
Søndag aften præsenteres årets drømmekvartet
i kirken igen under ledelse af Niels Ole Sørensen. Orkesteret tager os kærligt og kompetent
forbi en række meget forskellige salmer, sange
og spirituals.

Funky børnejazz for 5 til 10
årige og deres familier

Kl. 22.00

		

Klitgården

Brugsen

Kl. 20.00
Entré 375 kr.

Kl. 20.00
Gratis entré

UFFE STEEN Trio
feat. Henrik
gunde

jazzy dinner

Organic3 feat.
STEEN NIKOLAJ
HANSEN & HANS
ULRIK

RIEL og PASBORG
“UNIVERSE” FEAT.
ANNISETTE KOPPEL

BAGLAND

I år bliver der mulighed for at spise et måltid mad kl. 18.00 på følgende aftener: mandag d. 12., torsdag d. 15., fredag d. 16. og lørdag
d. 17. oktober. Spisebilletterne kan købes på billetnet.dk til 150 kr.

lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
		

Mygdal Smedie
og VVS
Aut. VVS-installatør
Henrik Bundgaard
Tverstedvej 30 - Uggerby
Tlf. 98 97 51 72

Tannisbugtvej 63
Tversted
9881 Bindslev
T: 9893 3494

- alt inden for murerfaget

www.isagerstrik.dk

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

Solkilde

Havemøbler • Kunsthåndværk
Billedkunst
Tannisbugtvej 103, Tversted
Tlf. 9893 1990

tømrermester

deT blå ishus
Østervej 4, Tversted
9881 Bindslev

Murerfirmaet
Lyng og Thomsen

cafe fisk

Tversted Strand

Tlf. 98 93 13 76
Præstebakken 4 - Tlf. 9893 1798

Tannis Lys

Auto-Hansen
Sønderbro 10
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 87 77

arkitektfirmaet

Tommy sproegel

bundgaard m.a.a

Hejselbækvej 30
9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

www.bundgaard-ark.dk
Tlf. 98 91 18 33

HJØRRING • TVERSTED

Nørregade 8
DK - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

Tidsbestilling man. - tors. kl. 07.00 - 08.00
Tlf. 2763 1933
www.jkrogsgaard.dk

Tannisbugtvej 36, Tversted
9881 Bindslev. Tlf. 98 93 11 77

Sindal Autoophug

Gaden 107
9870 Sindal
Telefon: +45 9893 5733
www.sindal-autoophug.dk

Elkærvej 4
Tversted
Tlf. 9893 1711
www.tannislys.dk

Tversted Cykler
Salg • reparation • udlejning
Gl. Skagensvej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 9893 1015

