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Henning Amstrup er kendt og elsket som
trommeslager, spasmager og backingmusiker i utallige sammenhænge. Han har turneret og indspillet med De Nattergale og været
et vigtigt medlem af De Nattergales husorkester i Jarl Friis Mikkelsens underholdningsprogram Skattefri Lørdag på DR1.

”Det bliver HYL”

amstrups

Jazz & Humor er overskriften, når Amstrups
Komik Musik giver den musikalsk gas på åbningsaftenen under Jazzy Days 2012. Forbered dig på, at tårerne vil trille af grin, når
Henning Amstrup og Viggo Sommer lægger
fra land med jazzspas, slapstick, finurlige
tekster og muntre jazzy melodier.

Den rutinerede trommeslager har turneret
landet rundt med komiktrioen Bramsen,
Amstrup og Svarrer, og i 13 sæsoner har han
medvirket i Pejsegård Revyen sammen med
Østjysk Musikforsyning.
Nu er Henning Amstrup trådt helt frem på
scenen som solist i sit eget show, hvor han
med stikkerne slår på lidt af hvert, og hvor
han debuterer på sit nye instrument – ukulelen! Og så til en jazzfestival…!
Med sig på scenen lørdag aften har Henning
Amstrup ingen ringere end sin gamle ’chef’
fra De Nattergale, Viggo Sommer.
– Da Henning ringede til mig og spurgte, om
jeg ville være backingmusiker for en aften,
var svaret et klart ja. Jeg er sikker på, at det
bliver HYL, lyder salutten fra Viggo Sommer.

klitgården

Lørdag den 13. oktober kl. 19.30
torsdag den 18. oktober kl. 19.30

citat fra Svend Asmussen - læs mere på side 4:
“Nico Gori is the best jazz clarinetist in the world. He has more than the others
(Daniels, de Franco, Goodman, Wichman) in his fantastic imagination and variety in his playing.”

Formand Niels Ole Sørensen

LEDER
Uge 42 i Tversted er lig med en uges forrygende jazz i vores hyggelige lille landsby med den
fantastiske strand.

Ugen åbner med et brag, med de to lækre sangere Erann DD og Karen Busck som gæster i
Morten Ramsbøl Trio.

Hvem husker ikke den helt forrygende afslutningskoncert med Mezzoforte sidste år. Aldrig
før har Klitgården kogt og sydet så meget som
til den koncert. I løbet af ugen sang Viktoria
Tolstoy fantastisk, Martin Schack lavede en
vidunderlig eftermiddagskoncert, Mike Reinhardt Trio væltede os alle sammen med deres
musik. Det samme gjorde Claire Martin, Mads
Kjølby Kvartet og alle de andre bands, der gjorde 2011 til noget helt fantastisk.

Fra Danmark har vi desuden hentet Jan Harbeck Quartet, Jacob Christoffersen trio og to
fantastiske talentbands. Fredag aften slutter
med bandet med det fantastiske navn, Astro
Buddha Agogo, som vil sprede masser af humør, fest og glæde.

Det giver os virkelig noget at leve op til. Og det
er jeg sikker på at vi gør igen i år.
Så kære publikum, det er mig en stor glæde at
præsentere Jer for vores program 2012.
Ud over de bedste danske kunstnere har vi i år
hentet store navne fra Norge, England, Italien
og ikke mindst flere navne fra USA.

”I år har vi været vidt omkring for
at finde de allerbedste musikere”
Højt oppe fra Norges fjelde har vi hentet Tord
Gustavsen Quartet, som bliver en helt specielt
oplevelse med masser af fjeldstemning og melankoli.
Fra Italien har vi hentet klarinetvirtuosen Nico
Gori og direkte fra England kommer superta-

lentet pianisten Tim Lapthorn og hans kvartet.
Vi er også stolte af at kunne præsentere nogle
af de største amerikanske navne. Her har vi
fundet supersaxofonisten Eric Alexander og
hammondorganisten Mike LeDonne til jer.

Ved årets jazzgudstjeneste i Tversted kirke kan
I lade jer forføre af Benjamin Koppels smukke
lyriske saxofontoner og ved arrangementet i
Dagli’ Brugsen kan I genhøre saxofonisten Samuel Hejslet og formandens egen Organic3.

Til afslutningskoncerten 2012 er jeg utroligt
stolt over at kunne præsentere et kæmpe verdensnavn - sangeren og saxofonisten Curtis
Stigers. Stigers var et af de helt store popnavne i halvfemserne og havde bla. et stort hit ”I
Wonder Why” i 1991.

Jazz og Humor er igen på programmet og her
er det en stor fornøjelse at kunne præsentere
ingen ringere end Henning Amstrup med Viggo Sommer fra ”De nattergale”

De sidste mange år har Curtis Stigers igen helliget sig jazzen, og det er også som jazzsanger
han gæster Tversted. Det er et rent scoop, at
det er lykkes, at få så stort et navn til byen.
Som noget helt nyt i år bliver der en jazzbogrelease på Klitgården med efterfølgende koncert. Forfatteren Hans Barfod, der har sommerhus i Tversted, har lavet en biografi om
jazzmusikeren og guitaristen Pierre Dørge.

Traditionen tro følger byen trop med Jazzydays: Tannishus med Jazzpushers, Galleri
Tornby med ’Jazz’n Colours’, og Peder Most
med Advokatens New Orleans Jazz.
Jeg håber, at I kære publikum, har tillid til det
vi præsentere i år, og jeg er overbevist om, at
det igen bliver en helt forrygende uge med jazz
i Tversted.
Velkommen til Tversted Jazzy Days 2012
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Koncertsted: Klitgården. Østervej 10, Tversted - 9881 Bindslev
Kontakt: Formand Niels Ole Sørensen. Kløvervej 11, Tversted – 9881 Bindslev
Telefon +45 24 63 39 36. E-mail: nielsole@has.dk
Billetsalg: Over BILLETNET.DK eller ved henvendelse på Tversted Turistbureau.
De annoncerede priser er ekskusiv gebyr.
JazzpaZZ: Vi sælger 50 JazzPazz til 1000 kr. pr. stk. Jazzpasset er personligt og giver adgang til
alle koncerter på Klitgården.
JazzPas bestilles på BILLETNET 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
Har du gode forslag til os, eller har du en mening om Jazzy Days er du meget velkommen til at
sende en mail til info@jazzydays.dk. Jazzy Days bliver støttet af Hjørring Kommune og Kunststyrelsen. Jazzy Days vil rette en stor tak til alle, der har tegnet en annonce i denne avis, eller som
støtter os på anden måde.
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Nico gori og Jacob
Christoffersen
Trio
klitgården

fredag den 19. oktober kl. 20.00

Det er i år lykkes
Jazzy Days at få
den
italienske
klarinettist Nico
Gori til Tversted.
Der venter en
musikoplevelse af de helt store, når italieneren går på scenen med de tre kompetente
musikere i Jacob Christoffersens Trio.
Nico Gori håndterer klarinetten i et helt
unikt tonesprog, der ligger fjernt fra den
måde klarinetten traditionelt bliver anvendt

i jazzmusik. Han
har spillet klarinet, siden han
var 6 år og optrådt over hele
verden som både solist og medlem af bigbands, symfoniorkestre og forskellige jazzbands.

eksempel Stefano Bollani, Enrico Rava, Tom
Harrell og Fred Hersch.
I Tversted får Nico Gori musikalsk opbakning
af Jacob Christoffersens Trio, der består af
Jonas Johansen på trommer, Jesper Bodilsen
på bas og Jacob Christoffersen himself på
tangenter.

kum med nogle helt fantastiske musikoplevelser.
Kapelmester Jacob Christoffersen er en uhyre alsidig pianist, der både spiller i Shubidua
og udgiver jazzplader i eget navn. Hans overskudsprægede og rytmiske klaverspil sidder
lige i skabet til Jesper Bodilsens stilsikre bas
og Jonas Johansens groovy trommespil.

Den italienske klarinettist har indspillet flere
plader i både jazz-, funk- og popgenren i
eget navn. Han har arbejdet sammen med
nogle af de allerstørste jazzmusikere – for

Jonas Johansen og Jesper Bodilsen er begge
gennemmusikalske jazzmusikere. De har
tidligere gæstet Jazzy Days i forskellige sammenhænge og har hver gang beriget publi-

Trioen kreerer sammen noget af det mest
vedkommende klavertriojazz herhjemme.
Numrene spænder fra moderne groove-jazz
til smukke melodiske ballader.

Jazz i DagliBrugsens baglokale

ONsDAG DEN 17. OktObER kL. 20

Kom og hør eller genhør

ORGANIC3
Souljazz, boogaloo og blues
er aftenens program.
Sidste år fik de taget til at lette
på vores baglager.
Niels Ole har igen taget
3 legekamerater med...

GLÆD JER!

Igen i år kan man bestille en

Jazzplatte
(4 stk. håndmadder)

50,-

til kun .......................

Platten bliver serveret kl. 18.

Alt i almindelige dagligvarer.
Stort udvalg i økologiske varer.
Gode åbningstider.
Posthus (mandag- fredag kl. 13.00-16.00).
Tips & Lotto. Håndkøbsmedicin.
Frisk bagerbrød. God service.

Platten til håndmadder bestilles og
betales i butikken. Maks 90 personer.
Først til mølle princippet
Østervej 4, tversted, 9881 Bindslev
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Hvorfor i alverden
flytter nordmænd
til Tversted?
Det spørgsmål har Torhild Elisabeth Trydal og Øystein
Sverre Andersen fået mange gange, siden de i 2009 flyttede fra Kristiansand i Norge til Tversted i Danmark. Læs
deres historie her.
– Vores historie om Tversted starter i efteråret 1989, hvor vi mødte strikdesigner Marianne Isager på Formlandmessen. Vi var ved
at åbne en butik i Kristiansand og var meget
interesserede i at forhandle hendes garn og
strikdesign.
– Vi aftalte et møde i Marianne Isagers butik,
Teglgården, i Tversted. Men hvor lå Tversted?
I Nordjylland fik vi overraskende at vide. Selv
om vi dengang ofte var i Danmark, var Tversted et ukendt sted for os.
Betaget af den hyggelige by
– Men vi blev fuldstændig betaget af den hyggelige lille by. Menneskene, himmelen, lyset,
klitterne, stranden og ikke mindst Vesterhavet. Vi besøgte efterfølgende Tversted et par
gange om året og fra at være et ukendt sted,
blev byen et kendt og elsket sted for os.
– Lige så stille modnedes tanken om at ændre vores liv. Hvorfor ikke forlade den travle
tilværelse i byen og flytte til stilheden tæt på
naturen? Og pludselig dukkede muligheden
op. Drømmehuset var til salg.
– Vi sprang ud i det og solgte vores butik og
hus i centrum af Kristiansand. En ny tilværelse
kunne begynde. Det var utroligt spændende

og en stor omvæltning for os efter at have
boet i den samme by i 60 år.
Uhøjtidelige danskere
– Vi trives hele tiden bedre og bedre som
Tverstedboere og opfatter danskerne som arbejdsomme livsnydere. De er gode til at skabe
en afslappet atmosfære, og deres stil er uhøjtidelig og selvironisk. De sætter pris på de små
ting, og de ved, hvordan de skal nyde livet. Og
så er de stærkt engagerede i deres lokalmiljø.

”Vi blev fuldstændig betaget
af den hyggelige lille by”
– Så vi er meget glade for at bo i Tversted.
Vi kan lide at være ude i naturen og sætter
stor pris på årstiderne, der skifter. Selv vinteren med storm og kulde har sin egen charme
ved Vesterhavet, og så er den kolde tid en flot
kontrast til en dejlig sommermorgen med gåtur i klitterne, tæerne i det varme sand og en
dukkert i havet.
– Søndag kan vi lide at spise morgenmad i
Bjærgelaget og eventuelt ro en tur i deres
båd. Vi er fascineret af solnedgangen, samvær med gode venner på stranden og – ikke
mindst – is!

Curtis stigers
klitgården

lørdag den 20. oktober kl. 20.00
Han har optrådt med Prince, Elton John,
Eric Clapton, Rod Stewart, Joe Cocker, The
Allman Brothers Band og en lang række andre af de helt store jazz- og rocknavne. Vi
træder formentlig ikke nogen af de øvrige
medvirkende over tæerne, når vi udnævner
Curtis Stigers til dette års absolutte hovednavn under Jazzy Days 2012.
Den amerikanske sanger, sangskriver og saxofonist har en lang række hits i bagagen,
og Curtis Stigers står i dag som en af de
mest originale nulevende jazzsangere i verden. Med sin karakteristiske stemme blander han jazz, rock, pop og blues og udvider
grænserne for, hvordan jazz kan lyde. Som
han siger:
- Jeg følger i fodsporene på mine musikalske helte og gør det samme som Billie Holiday, Frank Sinatra og Nat King Cole. De
tog deres generations populære sange og
tilførte dem noget nyt.
Det var pophittet I Wonder Why, der i 1991
kickstartede Stigers professionelle karriere
med over 2 millioner solgte albums. I 1992

Torhild Elisabeth Trydal og Øystein Sverre Andersen på stranden i Tversted.

medvirkede han på soundtracket til filmen
The Bodyguard med Whitney Houston.
Curtis Stigers vej ind i musikken gik via blues
og jazz. Pianisten Gene Harris fik stor betydning for Stigers, da han tog den unge Stigers
under sine vinger på den lokale jazzklub i
hjembyen Boise i det vestlige USA. Det blev
også Gene Harris, der gav Curtis Stigers lyst
til at vende tilbage til jazzen, da han i 1995
inviterede sin nu meget berømte elev til at
synge på sit album Down Home Blues.
Den underholdende og charmerende sanger og saxofonist har fire fantastiske amerikanske musikere med sig til Tversted. Kvartetten består af vidunderlige Jon ’Scrapper’
Sneider på trompet, følsomme Matthew
Fries på klaver, groovy Keith Hall på trommer og solide Cliff Schmitt på bas.
Vær hurtig, hvis du ønsker at opleve Curtis
Stigers på Jazzy Days 2012. Det er ikke mindre end et kæmpescoop, at vi har fået den
amerikanske sanger og saxofonist til Tversted, og vi er sikre på, at billetterne bliver
revet væk.

MYGDAL SMEDIE
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GÆLDER
DET...

Tlf. 98 97 51 72
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RealMæglerne

Tlf. 98 93 83 33

Tlf. 98 90 37 00
VVS SERVICE
Tlf. 98 97 51 72

Mobil 23 30 00 70

Tlf. 98 97 51 72
Mobil 23 30 00 70

Handler med omtanke...!
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Købmandsgården
Tannisbugtvej 38 · Tversted
Tlf. 98 93 10 05 · Fax 98 93 11 70
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Kom ind og kig nærmere på følgende mærker:
FUF
FUF 2010_270110.indd
2010_270110.indd
Container • Mansted • Maileg • Blommingville • Nordal • Cream • Lakrids by Büllow
Malerier • Håndlavede smykker • Keramik

19
19

28/01/10
28/01/10 9.51
9.51

ÅBNINGSTIDER
21. juni - 12. august: Hver dag kl. 11-17. 13. august - 30. august: Torsdag-søndag kl. 11-17.
1. september- 16. december: Lørdag-søndag kl. 12-16. Åbent efter aftale på tlf. 4050 8213

T E G LG Å R D E N

BENEDIKTE SMYKKER & GALLERI

Mageløst kunsthåndværk

Tannisbugtvej 117 · DK-9881 Tversted Strand · Tel (+45) 98 93 12 10

Tannisbugtvej 95, Tversted • Telefon 4050 8213

www.benediktesmykker.dk
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astro
buddha
agogo
Feat. Rune Olesen og Uffe Steen
I aftenens anledning er trioen udvidet med
Uffe Steen på guitar og Rune Olesen på percussion. Forvent et brag af en koncert, når
de fem energiske musikere lægger fra land i
en stil, de selv kalder for Super Soul.

på trommer. Michael Blicher er en af Danmarks mest talentfulde saxofonister og
dirigent for Copenhagen Big Band. Dan
Hemmer har i en årrække trakteret hammondorglet i det efterhånden legendariske
Kenn Lendings Bluesband, mens trommeslager Anders Holm har været på stikkerne
med blandt andet Savage Rose, Naja Rose
og Kira Skov.

Astro Buddha Agogos faste besætning består af Michael Blicher på saxofon, Dan
Hemmer på hammonorgel og Anders Holm

Gæstemusiker og percussionist Rune Olesen er klar til at sætte yderligere rytmisk
kolorit på aftenen. Han er kendt i et utal af

Med trioen Astro Buddha Agogo byder Jazzy
Days 2012 velkommen til et i særklasse velsmurt orkester med en helt original lyd.

klitgården

fredag den 19. oktober kl. 22.00

musikalske sammenhænge og har indspillet
plader med blandt andet Hanne Boel, Kaya
Brüel, Kim Larsen, Jan Rørdam og Skipper
Just og Frost.
Uffe Steen fuldender det fem mand store
orkester med en meget personlig og original guitarsound.
Astro Buddha Agogo udgav i september
2010 en cd af samme navn.

tim
lapthorn
quartet
klitgården

torsdag den 18. oktober kl. 20.30

Torsdag aften lægger Tversted scenegulv til
en vaskeægte danmarkspremiere. I samarbejde med Copenhagen Jazzhouse er det
lykkes Jazzy Days at få den britiske pianist
Tim Lapthorn til Danmark.
Trods en omfattende musikkarriere og erfaring med alle tænkelige jazznavne i både
USA og Europa er det første gang, man kan
opleve den følsomme og ekspressive musiker her i landet.

Tim Lapthorns seneste CD ’Seventh Sense’
fik fornemme anmeldelser, og kort efter Jazzy Days 2012 er han igen pladeaktuel. Mere
frisk fra fad fås musikken ikke.

”Engelske musikalske gentlemen
i verdensklasse”
Med sig til Tversted har han sine favoritmusikere, som heller ikke har optrådt i Dan-

mark før. Bassen bliver håndteret af Arnie
Somogyi, der har har medvirket på over 40
albums og spillet med nogle af de største
navne indenfor pop og jazz, blandt andre
Amy Winehouse, Tom Jones, Stan Tracy og
John Dankworth.
Stephen Keogh trakterer trommerne, som
han tidligere har gjort det for store navne
som Lee Konitz, Johnny Griffin, Charles Mc
Pherson og Benny Carter.

Tenorsaxofonen spilles af legendariske Bobby Wellins, hvis karriere for alvor startede,
da han tilbage i 1956 blev medlem af Buddy
Fetherstonhaughs Kvintet.
Det er med andre ord engelske musikalske
gentlemen i verdensklasse, der i år eksklusivt gæster Tversted Jazzy Days og Copenhagen Jazzhouse.

jazzydays 2012
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Lifestyle 28 til kr. 14.999,-

Få koncert-lyd hjemme i stuen
Den nyeste teknologi inden for hjemmeunderholdning med en
enestående kombination af høj ydelse, lille størrelse og stor
brugervenlighed. LIFESTYLE®-system, der er elegant og nemt at
betjene, og som præsterer overbevisende lyd.

Maigårdsvej 2 C

9900 Frederikshavn

tlf. 98 43 99 88

9900@lbs.dk

www.lbs.dk

jan harbeck
quartet
klitgården

søndag den 14. oktober kl. 14.00
Søndag eftermiddag har vi fornøjelsen at
præsentere den prisvindende Jan Harbeck
Quartet.
Bygma Bindslev

Kvartettens
Industrivej 1 seneste plade ’Copenhagen
9881 Bindslev
Nocturne’
blev kåret som en af de bedste
Tlf. 98 93 83 33 2011 i både Politiken, på
jazzudgivelser
email: bindslev@bygma.dk
jazzstjerner.dk og jazznyt.dk.

En top moderne trælast
med stort byggemarked,
lækker håndværkerbutik
og meget mere…

Åbningstider:
Jan
Harbeck Quartet spiller udvalgte og
sjældent spillede jazzstandards i nutidig
Håndværkerbutik:
spillestil.
dig til tidløse melodier som
Hverdage: Glæd
7:00-16:30
Lørdag:
9:00-12:00
Too
Darn
Hot, Carioca og Is You is or is You
ain’t my Baby i sublime udgaver.
Bygma Bindslev
Industrivej 1
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 83 33
email: bindslev@bygma.dk

ælast
rked,
butik

Åbningstider:

Byggemarked
Hverdage: 9:00-17:30
Lørdag: 9:00-12:00 Jan Harbeck er med sit
Tenorsaxofonisten

udtryksfulde og autoritative spil med til at
Trælast
Hverdage: 7:00-16:30
Lørdag: 9:00-12:00

videreføre stilen fra store jazzsaxofonister
som Lester Young, Ben Webster og Coleman Hawkins.
Henrik Gunde serverer ved klaveret gyngende og stilsikre jazzrytmer, mens Eske
Nørlykke på bas og Martin Andersen på
trommer lægger en solid og gennemmusikalsk bund.
Glæd dig til både solidt sammenspil og solistiske sidespring, når Jan Harbeck Quartet går på scenen søndag eftermiddag under Jazzy Days 2012.
Koncerten krydres med Jan Harbecks fine
anekdoter.

Kunst // Kitsch // Retro // Nyt og gammelt design

Håndværkerbutik:
Hverdage: 7:00-16:30
Lørdag: 9:00-12:00

Bygma Bindslev
Industrivej 1
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 83 33
email: bindslev@bygma.dk

Åbningstider:

Byggemarked
Hverdage: 9:00-17:30
Lørdag: 9:00-12:00
Trælast
Hverdage: 7:00-16:30
Lørdag: 9:00-12:00

Bindslevvej 54, Tversted . 9881 Bindslev . Tlf. (+45) 9893 1702 . www.lykkegaard.org
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- Hov! Se den pæne gård
Et tilfælde bragte Mads Ejlersen og Jens Guldsmed-Thomsen fra København
til Tversted. På den firelængede Lykkegaard driver de nu galleri,
marskandiserbutik og Bed & Breakfast. de seneste år har de medvirket
i Skattejægerne på DR1. Vi har stillet dem 5 spørgsmål.
Hvorfor flyttede I til Tversted?
Julen 2000 var vi på ferie i vores sommerhus i Tversted. Julen
gik som den slags gør. Gåture ved vandet og samvær med familie og venner. Vi havde solgt vores ejerlejlighed i København
med henblik på at købe hus på Østerbro, så vi bestemte os for
at blive nytåret over – og det blev skæbnesvangert. Den 30.
december var vi på vej til julefrokost i Sindal, da vi kørte ud af
Tversted.
Hov, sagde Mads – se, den pæne gård der er til salg. For at gøre
en lang historie kort kørte vi forbi og kiggede på den pæne gård
på hjemvejen. Næste dag fik vi ejendomsmægleren i tale, og
1. januar 2001 kom vi ind og så huset. To dage senere havde vi
købt det. Bare sådan.
Vi havde gang i to spændende job og et aktivt liv i København.
Nu havde vi pludselig købt en firelænget bondegård i Tversted.
Bare sådan. Regnestykket var sådan, at vi kunne sidde for to
gange understøttelse, hvis det blev nødvendigt. Men så galt gik
det ikke. Selv om det egentlig ikke kunne lade sig gøre, fik Mads
forhandlet sig til halv tid på sin arbejdsplads hos SAS i København. Og Jens bakkede ud af karrierejobbet hos Codan og fik i
stedet job som konsulent hos IT-virksomheden Lessor.

”Vi har ikke fortrudt det et sekund
- snarere tværtimod”
Med to indtægter kunne der også blive råd til at få det pæne
stuehus gjort til en tidssvarende og energieffektiv bolig. Vi
overtog gården d. 1. april, og d. 22. august var håndværkerne
færdige, og vi kunne flytte ind på Lykkegaard. Nu er det 11 år
siden, og vi har ikke fortrudt det et sekund – snarere tværtimod. Måske skulle vi have gjort det noget før. Det gør nok en
forskel, at vi begge er vokset op på egnen. Mads i Sindal og Jens
i Jerup. Hvis vi havde været københavnere, havde beslutningen
nok været sværere og ikke med helt samme succes.
Hvordan er det at bo i Tversted?
Lige meget hvor man bosætter sig, betyder ethvert valg samtidig fravalg – således også i Tversted. I storbyen er man omgivet
af alle mulige forretninger med store udvalg i varer af alle slags.
Sådan er det ikke i Tversted. Man kan få daglige fornødenheder
og behøver som sådan ikke at forlade byen, men hvis man skal
have noget specielt, må man ud og køre efter det. Sådan er det.
Til gengæld har man muligheden for selv at dyrke grøntsager

eller købe dem ved landevejen. Vi har høns og dermed masser
af friske æg. Og vi har plads til en kummefryser, så man kan
købe et lam, en halv gris, en kvart kalv eller lignende. Der er
fordele og ulemper ved alt.
Hvad er godt ved at bo i Tversted?
Tversted er præget af, at her er mange ressourcestærke mennesker. I løbet af ganske kort tid lærte vi mange søde og spændende mennesker at kende. Både lokale og tilflyttere. Og sådan
er det stadig.
Vi havde en romantisk drøm om en lille sommerpension og et
sted at udstille Mads’ kunst. Det greb lidt om sig, og i dag har vi
400 kvadratmeter galleri og marskandiserbutik, og vi har haft
bed & breakfastgæster fra utallige steder i ind- og udland.

”Vi havde en romantisk drøm om
en lille sommerpension”
Det er de mange muligheder, der gør det så skønt at være her.
Naturen lige ved hånden. Vi bader hver dag fra juni til september. Vi går, løber og cykler – lige uden for døren. Vi bor på vores
terrasse hele sommeren. Sneen er hvid om vinteren. Hele tiden
– den bliver ikke grå efter et par timer som i storbyen. Vi kan
tage campingvognen ned på stranden, og føle at vi har sommerhus i vandkanten. Vi savner aldrig nogen at ses med eller
noget at give os til.
Hvordan er det at bo
og arbejde forskellige steder?
At bo i Nordjylland og arbejde på Sjælland betyder masser af
logistik. I 11 år har vi brugt meget tid på at planlægge, det bli-

ver til en del af hverdagen. Men netop nu, hvor Mads er holdt
op med at arbejde i København, begynder vi at indse, hvilke
trængsler vi fremover slipper for. Når det er sagt, fungerer det
faktisk fint med at bo eet sted og arbejde et andet. Takket være
internettet, kan man i dag sidde hvor som helst og passe et
kontorjob. Telefoni, datatrafik og møder kan uden en hel masse
dyrt grej klares over en almindelig bredbåndsforbindelse.
Nogle ville måske savne det nære liv med kollegaer og en fysisk
arbejdsplads at møde ind på hver dag. Men når man vænner sig
til, at man kan vente med at stå op kl. 8, når man skal møde kl.
8.30, finder man hurtigt ud af, at fordelene opvejer ulemperne.
Og socialt liv behøver man ikke et job for at have. I Tversted er
der som sagt masser af søde og interessante mennesker at omgås og mange aktiviteter at få fritiden til at gå med. Så behovet
for kollegaer kan nemt sættes i baggrunden.
Hvad betyder jazzy days for jer?
Et sted hvor ressourcestærke mennesker samles, er der grobund for mange forskellige aktiviteter. En af de aktiviteter, som
nok har fået størst offentlig opmærksomhed, er JazzyDays. Men
faktisk foregår der mange andre ting, der også kunne fortjene
opmærksomhed.

”Hvis der er de rigtige kræfter,
kan man få det umulige til at ske”
Helt fra starten var det naturligt for os at være med i Jazzy Days
på forskellig vis. Først som aktive i bestyrelsen og det praktiske
arbejde, de senere år i en mere tilbagetrukket rolle. Og hvad
betyder den så, den jazzfestival? Den betyder, at vi har lejlighed
til at bekræfte os selv i de valg, vi har foretaget. At det var det
rigtige, vi gjorde, og at det var det rigtige sted, vi landede. Den
bekræfter, at stor kunst kan være små steder. At hvis der er de
rigtige kræfter, kan man få det umulige til at ske. Få verdensstjerner til at optræde i forsamlingshuset og få tiden til at stå
stille, mens verden lytter åndløst til musik.

Efterårsferie uge 42
Tannishus mini-frokost

mandag-fredag kl.12.00-15.00

Buffet altid med en lun fiskeret og en lun kødret!
Pr. person kr.

58,-

Børn u/12 år kr.

40,-

❦

Stor ﬁske- og skaldyrsbuffet
Onsdag d. 17. oktober kl. 18.30
Der er også kødretter til dig som ikke er fiskespiser.
Pr. person kr.

168,-

Børn u/12 år kr.

80,Vi
garantere
rd
god oplev ig en
else!

v/Åge Vinther | Tannisbugtvej 123 | Tversted Strand | Tlf. 98 93 14 82
Se flere tilbud ÅRET RUNDT på www.tannishus.dk
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17.
18.

14.

oktober

15.

oktober

oktober

19.

oktober

oktober

Lørdag den 13. oktober

søndag den 14. oktober

mandag den 15. oktober

tirsdag den 16. oktober

Galleri Tornby, gratis entré

KLITGÅRDEN. Entré 150 kr.

KLITGÅRDEN. Entré 75 kr.

KLITGÅRDEN. Entré 250 kr.

’Jazz’n Colours’

Jan Harbeck Quartet

Bogrelease og koncert
Dørge-Becker-Carlsen

Talent band: Xylop

13.00

KLITGÅRDEN, Entré: 250 kr.

19.30

Åbning
Taler og Årets Nordjyske Jazznavn
Henning Amstrup/Viggo Sommer

14.00

14.00

Tversted kirke. Gratis entré

19.30

Jazzgudstjeneste
Organic3 feat. Benjamin Koppel

20.00
21.00

Tord Gustavsen Quartet
KLITGÅRDEN. Entré 150 kr.

20.00

Organ Grooves ’n’ Soul Jazz

21.00

Morten Ramsbøl trio med gæster:
Erann DD, Karen Busck, Benjamin Koppel

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

deT blå ishus
Tversted Strand

Tlf. 98 93 13 76

Murerfirmaet
Lyng og Thomsen

cafe fisk
Tannisbugtvej 63
Tversted
9881 Bindslev
T: 9893 3494

Tannisby
Camping

Tannisbugtvej
86
Tannisbugtvej 86
Tversted
Tversted
- 9881 Bindslev
9981 Bindselv
Tlf. 9893 1250

- alt inden for murerfaget

www.isagerstrik.dk

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

Laila Carlsen Studio
GLASBILLEDKUNSTNER
OG PERLEMAGER
Tannisbugtvej 124
Tversted Strand

Solkilde

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

tømrermester

Tommy sproegel
Helselbækvej 30
9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

Auto-H

Sønder
9881 B
Tlf. 98 9

Peder

Bod
Tannisbugtvej
Telefon 98
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oktober

oktober

16.
13.

oktober

14.

oktober

oktober

onsdag den 17. oktober torsdag den 18. oktober

fredag den 19. oktober

lørdag den 20. oktober

Brugsen. Gratis entré.

KLITGÅRDEN. Entré 250 kr.

KLITGÅRDEN. Entré 250 kr.

KLITGÅRDEN, Entré: 350 kr.

Organic3 feat. Samuel Hejslet

Henning Amstrup

Nico Gori & Jacob Christoffersen trio

Curtis Stigers

20.00

Der er mulighed for at bestille Jazzplatte
til 50 kr. Forudbestilles i Brugsen.
Serveres kl. 18.

r Most

dega
59 - Tversted
893 1022

20.30

Tim Lapthorn Quartet

22.00

Talent band: Rain of Fire

20.00
22.00

Astro Buddha Agogo feat. Rune Olesen,
percussion og Uffe Steen, guitar.

20.00

22.30 (GRATIS ENTRÉ)
Katrine Ring

23.30 (GRATIS ENTRÉ)
Katrine Ring

Tannishus. Entré 100 kr.

20.30

Jazzpushers

Peder Most.

21.00

Advokatens New Orleans Jazz band

Hansen

rbro 10
Bindslev
93 87 77

19.30

Nørregade 8
DK - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

Tannis Lys

pOLARKIOSKEN

RealMæglerne Tversted

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

Tannisbugtvej 123
9882 Bindslev
Tlf. 9893 1819

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
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Kunstgallerie, glassKunst, malerei und KeramiK

KOM IND
OG pRøV!
DANMARKS BEDSTE
UDVALG AF SOLBRILLER

ÅBen/geôffnet:
maJ og Juni:
torsdag-søndag kl. 1o - 17
Juli og august:
alle dage kl. 1o - 17
septemBer-decemBer:
torsdag-søndag kl. 1o - 17
efterÅrsferie /uge 42:
alle dage kl. 1o - 17

moderne glaskunst - Jytte meier

i den smukke gamle skole
finder du moderne dansk
glaskunst samt galleri og
kunstværksted

Tronsmark Gl. Skole
Hirtshalsvej 11, Bindslev
tlf. 31252403

www.jyttemeier.dk • Jyttemeier@post.tele.dk

HJØRRING:
Østergade
Tlf. 98
92xx
03 xx
75 xx
GADENAVN
NR. · pOSTNR.
By 6· .TLF.
xx
www.profiloptik.dk
www.pROFILOpTIK.DK

Find melodien i
Hjørring Kommune
Jazzy Days swinger på toppen af Danmark
– find din egen grund til at swinge med.
Ønsker du at bo i et område med et rigt og mangfoldigt kulturliv, har
Hjørring Kommune en lang række attraktive byggegrunde til salg.

Læs mere på nyudsigt.dk
Velkommen hos
Nykredit Erhverv Hjørring
Hos Nykredit Erhverv får du en personlig rådgiver, der kan hjælpe dig med at få overblik over
din samlede økonomi. Bag rådgiveren står et stærkt team af finans- og investeringsrådgivere,
formuekonsulenter og assurandører. Dermed kan vi sikre en løsning, der passer til dine behov.
Ring til os allerede i dag på 44 55 40 80 og aftal et uforpligtende møde
eller besøg os på nykredit.dk/erhverv

Hjørring Kommune
ønsker Jazzy Days
en fantastisk
festival i 2012
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Xylop
feat.
jacob
mygind
klitgården

tirsdag den 16. oktober kl. 20.00
Det er en stor glæde, at Jazzy Days endnu
engang kan præsentere et nyt og lovende
band med rødder i det nordjyske jazzmiljø.
Xylop blev dannet i 2010, men spiller allerede nu med en energi og en spontanitet, som
ellers kun langt mere fasttømrede bands er
i stand til.

organic3
feat.
samuel
hejslet

Bandet består af Jakob Sørensen på trompet. Han har spillet ved Jazzy Days flere gange og i øvrigt trådt sine musikalske barnesko
i blandt andet Sæby Bigband. Guitaren klarer Jens Fisker Nielsen på suveræn vis, mens
bassist Anders Ulfkjær Ammitzbøll og trommeslager Daniel Sommer sørger for en solid
bund i orkesteret.

Igen i år bliver Brugsens baglokale rammen
om en gang svedig souljazz med Tversteds
egen groovy hammondorganist Niels Ole
Sørensen og orkesteret Organic3.
Orkesteret har nu en fast besætning bestående af nogle af Jyllands bedste musikere,
og publikum kan se frem til et band, der
er mere sammenspillet end nogensinde.
Forvent en enorm energi og spillelyst og et
baglokale på kogepunktet allerede efter de
første par numre.
Niels Ole Sørensen trakterer som altid sit
hammondorgel med både hænder og fødder, swingende akkompagnementer og
heftige soli. Uffe Steen smider med venstre
hånd og stor elegance den ene guitarsolo
efter den anden, og på trommerne holder
en groovy Esben Bach sammen på det hele
med både stikker og whiskers.

”Souljazz, jazz, latin,
boogaloo og blues”
Til denne aften har Organic3 medbragt den
unge saxofonist Samuel Hejslet, der på ganske kort tid er blevet en af de efterspurgte
jazzdrenge i det århusianske musikmiljø.
Samuel Hejslet er kendt for sit funky spil og
store lyd, der virkelig når ud over scenekanten.

brugsen

onsdag den 17. oktober kl. 20.00

Souljazz, jazz, latin, boogaloo og blues er
blot nogle af de stilarter, som orkesteret bevæger sig igennem under koncerten.

Gruppen spiller selvkomponerede numre i
den moderne ende af jazzen med elementer
fra blandt andet Bossa Nova og Surf.

” Energi og spontanitet”
I september udgav Xylop deres første plade
’Xylop’. På pladen får de musikalsk support

af den nordjyske tenorsaxofonist Jakob Mygind, der også er med på scenen i Tversted.
Jakob Mygind har turneret verden rundt
med sin saxofon og modtaget flere priser,
blandt andet Jazzmusician Of The Year 2004.
Han er desuden fast medlem af Pierre Dørges New Jungle Orchestra.

jazzydays 2012
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Dørge
becker
carlsen
klitgården

mandag den 15. oktober kl. 14.00

Trioen består af Morten Carlsen på taragot
og tenorsax, Irene Becker på keyboard og
caxixi og Pierre Dørge på guitar og tibetansk
konkylie.

”Trioen har en særlig evne til
at kommunikere med publikum”

ske internationale musikflagskib New Jungle
Orchestra, som de alle tre siden har været
medlem af.
Irene Becker skaber i New Jungle Trio et harmonisk og rytmisk akkompagnement under
Morten Carlsen og Pierre Dørge, der rejser
fabulerende rundt i melodilinjerne og hiver
i hver sin ende af det flyvende musikalske
kludetæppe.

Trioens rødder og en del af repertoiret går
tilbage til det legendariske Thermænius fra

I 1980 var Pierre Dørge, Irene Becker og
Morten Carlsen med til at danne det dan-

Trioen har en særlig evne til at kommunikere
med publikum og skabe nærvær, uanset om

jazz pazz

Efter præsentationen af Hans Barfods nye
bog underholder Pierre Dørge med New
Jungle Trio også kendt som DØRGE - BECKER
- CARLSEN.

1978, hvor de tre musikere, sammen med
trommeslageren H.C. Mogensen, som de
første herhjemme blandede jazz, rock, klassisk og etnisk musik og skabte deres helt
eget originale udtryk.

de optræder på store festivalscener, i jazzklubber, intime koncertsale eller kirkerum.
I en meditativ og intens stemning inviterer
orkesteret sit publikum med ud på en rejse i
musikkens verden.
DØRGE - BECKER - CARLSEN har fortryllet en
trofast fanskare over det meste af verden,
blandt andet i København, New York, Chicago, Rochester, San Francisco, Abu Dhabi,
Abakan i Sibirien, Tampere og Moskva.

Med et JazzPazz kan du zappe
rundt til alle koncerter på
Klitgården under Jazzy Days 2012.
Prisen for et JazzPazz er 1000,- kr.
Kan købes på Billetnet
- eller på Tversted Turistbureau.

Meget mere
end
et bryghus...
Meget
mere
end et bryghus

GERI
BRYGGERI
ende udvalg afSpændende
kvalitetsøl
- udlejning
af fadølsanlæg
udvalg
af kvalitetsøl - udlejning
af fadølsanlæg.

BRASSERIE
ERIE
Klassisk og moderne køkken Brasserie menu og retter
k og modernefrakøkken
Brasserie menu og retter fra vores tavlemenu
vores tavlemenu.

85,-

Åben
- lørdag
fra 11.30- –Priser
21.30. - Priser
rsdag – Lørdag
fratirsdag
11.30
– 21.30.
Fra fra 85,-

GOURMET

Organ Grooves ’n’ Soul Jazz

Læn dig tilbage, oplev og nyd.

MET
Åben torsdag - lørdag (Bordbestilling nødvendig).
g tilbage, oplev og nyd.......
SELSKABER
orsdag – Lørdag
(Bordbestilling nødvendig)

ABER

En uforglemmelig oplevelse I smukke lokaler.
Menupris fra 195,-

195,-

DINER TRANSPORTABLE
glemmelig oplevelse
I smukke lokaler - Menupris Fra
Lækkert festmad lavet på sæsonens bedste råvarer. Fra 175,-

TAKE AWAY
TRANSPORTABLE

klitgården

Hent et rigtig lækkert måltid, når du har travlt eller bare vil

t festmad lavetforkæles.
på sæsonens
Fra kr.70,- bedste råvarer - Fra

175,-

mandag den 15. oktober kl. 20.00

KANTINE TIL VIRKSOMHEDER

WAY

Lækker og nærende frokost til af årstidens friske
råvarer - hver dag!

I år
70,-

rigtig lækkert måltid, når du har travlt eller bare vil forkæles - Fra kr.
KOKKESKOLE

En enestående dag med glæde og kvalitet – både til virksom-

heder og private
NE TIL VIRKSOMHEDER
og nærende frokost
tilGourmet
af årstidens friske råvarer….. hver dag!
Fra humle til

har det været nødvendigt, at tage
mandagen i brug ved Tversted Jazzy Days,
hvor vi præsenterer sejt swingende orgelgrooves og souljazz af allerhøjeste kvalitet.

SKOLE
Fra
humle
til– Gourmet...
stående dag med
glæde
og kvalitet
både til virksomheder og private En af Danmarks absolut førende jazzguiMarkedsgade 9 · 9800 Hjørring· Telefon 98 92 22 29 · www.bryghusetvendia.dk

tarister, Jacob Fischer, har samlet sit helt

Fra humle til Gourmet

DSGADE   (JRRING 4ELEFON     WWWBRYGHUSETVENDIADK

eget amerikanske dreamteam med supersaxofonisten Eric Alexander og hammondorganisten Mike LeDonne.
De to amerikanere er nogle af de mest efterspurgte musikere på jazzscenen i New
York. De har spillet sammen med stort set
alt, hvad der kan krybe og gå af store jazz-

stjerner, og de er begge eksponenter for
musik i verdensklasse.
Jacob Fischer er selv godt på vej til en international karriere. Holdet kompleteres
af den danske trommeslager Kristian Leth,
der flere gange tidligere har gæstet Jazzy
Days.
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Ny bog om jazzy
jungle-musiker

rain of fire

bogrealease - klitgården

mandag den 15. oktober kl. 14.00

klitgården

torsdag den 18. oktober kl. 22.00
Igen i år er det med allerstørste fornøjelse,
at vi præsenterer et nyt talentband torsdag aften. Denne gang Rain of Fire med
Steffen Brix og Jesper Christiansen på guitar, Martin Kollerup Sørensen på trommer
og Jesper ”Direktøren” Bang Pedersen på
kontrabas.
Med de to elektriske guitarer helt i front
nedbryder Rain of Fire grænserne mellem jazz, rock og blues. Inspirationen og
spændvidden går fra Wes Montgomery
til Slash, fra Pat Metheny til Jimi Hendrix,
fra George Benson til Jeff Beck og fra John
Scofield til Joe Satriani.

Multimusikeren Pierre Dørge og forfatteren Hans Barfod.
En helt ny bog om multimusikeren Pierre Dørge bliver præsenteret under Jazzy Days 2012.
Forfatteren er Hans Barfod, der tidligere har
skrevet bøger om Alex Riel og Horace Parlan.
Pierre Dørge har de seneste 50 år været fast
inventar på den danske musikscene, hvor han
har slået sine folder i blandt andet avantgardejazzgruppen Cadentia Nova Danica og rockgrupperne Totalpetroleum og Hos Anna.
Mest kendt er han nok som bandleder af New
Jungle Orchestra, der kombinerer moderne
jazz med musikalske stilarter fra blandt andet
Nordafrika, Balkan, Kina og Indien.
- Det er en stor opgave at skrive en bog om mit
musikliv. Jeg har være med i mange år, og jeg
kan let komme i tvivl om præcise tidspunkter,
og hvem jeg spillede med. Men det har også
været en spændende proces, der har fået mig
til at se på min musik med nye øjne, fortæller
Pierre Dørge.
Forfatteren Hans Barfod har i mange år fulgt
Pierre Dørges musikalske karriere. I bogen lader han musikeren selv føre ordet.
- Jeg har optaget og skrevet Pierre Dørges
egen beretning om sit liv i musikkens verden.
For mig er det musikernes egen historie, der
er interessant. Småakademiske og halvintel-

lektuelle analyser af jazzmusikere er der nok
af, lyder det fra Hans Barfod.
Bogen om Pierre Dørge kommer til at hedde
’Ind i junglen’, og Hans Barfod glæder sig til
præsentationen.

”Jeg har optaget og skrevet
Pierre Dørges egen beretning om
sit liv i musikkens verden”
- Lige nu er vi i gang med det store redigeringsarbejde med tilføjelser, rettelser, diskografi og
valg af fotos, og senere skal vi have lavet layout. Jeg er glad for, vi har fået mulighed for at
præsentere bogen på Jazzy Days 2012. Det gør
det hele mere festligt.

Orkesteret kommer ud over scenekanten
og fanger lyttere med energisk og ekvilibristisk guitarspil i overdådige mængder
– tilsat stilsikre rytmer fra trommer og
kontrabas.
Bandets medlemmer har spillet og indspillet med etablerede navne som Mike
Stern, Randy Brecker, Uffe Steen, Adam
Nussbaum, Poul Reimann, Morten Lund,
Klüvers Big Band og mange flere.
Rain of Fire er et must-see for alle musikelskere med hang til stemningsfyldt musik
og solidt opbyggede guitarsoloer.

UDLEJNING AF

BAGGEAR
TROMMER, GUITARFORSTÆRKERE, BASANLÆG,
KEYBOARDS, SMÅ SANGANLÆG M.M.

SKAGEN FESTIVAL RICK ASTLEY DR. HOOK
BETH HART SKRAAEN NIBE FESTIVAL PROCUL HARUM
TEN YEARS AFTER STUDENTERHUSET
JAZZY DAYS ROBBEN FORD OMAR & THE HOWLERS
SWEET AALBORG KONGRES & KULTURCENTER
OYSTER BAND POPPA CHUBBY M.FL.

Hans Barfod har de seneste 40 år boet i sit
sommerhus i Tversted en del uger om året,
ofte med jazzmusikere på besøg. I februar i år
var gæsten Pierre Dørge som i 8 dage fortalte
om sit liv med musikken.
Efter præsentationen af ’Ind i junglen’ underholder Pierre Dørges New Jungle Trio med en
portion gedigen middagsjunglemusik.

FREDERICIAGADE 18 B • 9000 AALBORG • TEL.: 51 53 89 56
WWW.AUDIOSUPPORT.DK • MORTEN@AUDIOSUPPORT.DK

jazzydays 2012

Side 16

organic3
Fest og stemning venter dig på Klitgården, når discjockey Katrine Ring lægger fra land med en portion veltilberedt
funky dansemix. Det bliver svært at holde
sålerne fra dansegulvet, når Randy Crawford, George Benson og Earth Wind and
Fire bliver hvirvlet rundt på pladespilleren i selskab med masser af dansevenlige
jazzstandards.

tversted kirke

søndag den 14. oktober kl. 19.30

feat. benjamin koppel
Publikum plejer at vælte ind, når Niels Ole
med forskellige konstellationer indtager
Tversted Kirke under Jazzy Days. I år præsenteres Organic3´s kirkeprogram med
musikalsk medspil af Benjamin Koppels
lyriske og virtuose saxofon.
Glæd dig til herlige og kærlige udgaver af
numre som Fred hviler over land og by,
Wade in the water, Kirken den er et gammelt hus og Come Sunday suppleret med
Benjamin Koppels egne kompositioner
I spidsen for Organic3 står jazzorganist
Niels Ole Sørensen på sit elskede skrummel af et hammondorgel. Han turnerer

året rundt til kirkekoncerter i Danmark, er
organist ved Vesterkær Kirke i Aalborg, og
– ikke mindst – inkarneret arbejdshest og
formand for Tversted Jazzy Days.
Esben Bach sørger for solide og swingende
trommerytmer, mens Uffe Steen imponerer med sit fænomenale venstrehåndsspil
på jazzguitaren.
I front serverer Benjamin Koppel smukke,
sprudlende og fløjlsbløde toner på saxofonen. Den danske saxofonist er efterhånden kendt verden over og har gennem
tiden spillet med mange af de helt store
jazznavne.

Alt i radio og tv, antenne og .
parabolanlæg til sommerhuse.

Din
radioog
TV
faghandler
Barkholt’s
& TV
Kontakt
Din lokale
lokale
radioogos:
TVRadio
faghandler
NØRREBRO 16 · BINDSLEV 98 93 83 93
Vi er specialister
i parabol- og antenneanlæg.
.
.

Barkholt’s
Radio
Barkholt’s
Radio &
& TV
TV
NØRREBRO 16-18 · BINDSLEV 98 93 83 93
98 93 83 93

w w w . p a n a s o n i c - c e n t e r. d k
w w w . p a n a s o n i c - c e n t e r. d k

Jazzy Days inviterer hele byen til at komme og danse og feste sammen - det er
gratis at komme ind efter kl. 23.30 fredag
og efter kl. 22.30. lørdag aften.

Tannisbugtvej 36A • Tversted • Telefon 9893 1177

Din lokale radio- og TV faghandler

info@barkholts-radio.dk

Nu vender Katrine Ring tilbage til Tversted
og Jazzy Days med et musikalsk overflødighedshorn af jazzy dansetoner, der helt
sikkert går lige i balskoene.

CAFE OG SPISEHUS

v. john jansen. Vangenvej 6
9881 Bindslev. Tlf. 24 25 91 88
www.jansensrengoring.dk
jansensrengoring@mail.dk

NØRREBRO 16-18 · BINDSLEV

Den rutinerede DJ har i øvrigt en særlig
tilknytning til Tversted, hvor både hendes bedsteforældre og oldeforældre har
boet. Minderne om byen omfatter også
den legendariske omelet på Tversted Kro,
som var et fast indslag under besøgene i
Vendsyssel.

de 2 stuer

jansen’s
rengøringsservice

w w w . p a n a s o n i c - c e n t e r. d k

Katrine Ring er en særdeles erfaren DJ.
I 80’erne var hun populær pladevender
på DR’s Program 3, og siden har hun været jazz-inspireret DJ i England, Tyskland,
Frankrig, Italien og Danmark.

katrine
ring

klitgården

FREdag den 19. oktober kl. 23.30
LØRdag den 20. oktober kl. 22.30

Alt i almindelige dagligvarer.
Stort udvalg i økologiske varer. Gode åbningstider.
Posthus (mandag- fredag kl. 13.00-16.00). Tips & Lotto.
Håndkøbsmedicin. Frisk bagerbrød. God service.

Østervej 4, Tversted, 9881 Bindslev
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morten
ramsbøl
TRIO
klitgården

LØRdag den 13. oktober kl. 21.00

Feat. Karen Busck, Erann DD og Benjamin Koppel
På dagen, hvor Niels-Henning Ørsted Pedersen kunne være fyldt 65 år, var Jazzhus
Montmatre i København rammen om en
hyldestkoncert til den danske verdensbassist. Morten Ramsbøl havde sammen med
Bo Stief og Mads Vinding fået frie hænder
til at samle et tophold til koncerten, og netop det line-up åbner eksklusivt Jazzy Days
2012.

Glæd dig til at opleve Morten Ramsbøl Trio
i fremragende musikalsk selskab med Erann
DD, Karen Busck og Benjamin Koppel.
Soul og popsangeren Erann DD fortolker
blandt andet Can It Be Done, mens sangerinden og komponisten Karen Busck giver sit
bud på blandt andet Those Who Where. Saxofonisten Benjamin Koppel forgylder med
sit virtuose saxofonspil både de udvalgte

standards og Morten Ramsbøls egne melodiske kompositioner.

medlem af den prisvindende danske jazzsangerinde Sinne Eegs orkester.

Morten Ramsbøl har haft nogle travle år
som en af de mest efterspurgte bassister
på den skandinaviske musikscene. Han har
spillet med blandt andre Niels Lan Doky, Jeff
’Tain’ Watts, Gino Vannelli, Alex Riel, Karen
Busck, Benny Green, Cæcilie Norby og Ulf
Wakenius. Morten Ramsbøl er desuden fast

Morten Ramsbøl har en varm og fyldig tone
på bassen, og hans spil bærer præg af den
amerikanske punchy, swingende og funky
stil. Han flankeres i dette line-up af sin mangeårige musikalske partner, trommeslageren Morten Lund, og af den fantastiske
svenske pianist, Jakob Karlzon.

I J Rengøring I/S
Bindslevvej 57 • 9881 Bindslev
Tlf. 21276495/40213705

www.ij-rengoring.dk

klaverstemning.dk
Jesper Lundegaard
Selskaber
Møder
Kurser
Foredrag
Musik

Stemning og
reparation af
klaverer og flygler

40 13 80 14

klitgården
Østervej 10 • Tversted • 9881 Bindslev

mail@klaverstemning.dk
F.S. Brønsteds Vej 10, 9760 Vrå

Medlem af D.P.I.F.
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BUNDGAARD & KASSOW ARKITEKTFIRMA MAA
SOMMERHUSE
ENFAMILIEHUSE
RENOVERINGER
ERHVERV

WWW.BUNDGAARD-KASSOW.DK
VESTBANEGADE 5
FREDENS KLIT
TANNISBUGTVEJ 115

9800 HJØRRING
9990 SKAGEN
9881 TVERSTED

TLF. 98 91 18 33
TLF. 98 44 53 19
TLF. 98 93 15 02

FAX 98 90 03 44
E-mail: ark@bundgaard-kassow.dk
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tord
gustavsen
quartet
klitgården

tirsdag den 16. oktober kl. 21.00
Tirsdag aften er der mulighed for en enestående musikoplevelse, når norske Tord Gustavsen Quartet udfolder sig med
en skønhed, der leder tankerne hen på uendelige fjeldlandskaber, dybblå søer og store åbne vidder i vores norske broderland.
En række musikalske stilarter bliver blandet til et helt unikt
lydunivers, og musikken kommer virkelig ind under huden.

Orkesteret består af pianisten Tord Gustavsen, der har været
en markant del af den norske jazzscene i mange år, og som
har turneret over hele verden med egne projekter.
Jarle Vespestad spiller sublimt minimalistisk på trommerne
og har med Tord gennem årene udviklet et helt særligt sammenspil, som er et meget vigtigt element i bandets musikalske univers.

Tore Brunborg tager sig kompetent af saxofonen. Han har en
meget stærk lyrisk tone og er det perfekte supplement til
Tord Gustavsens melodiøse pianospil.

Med et JazzPazz kan du zappe rundt til alle
koncerter på Klitgården under Jazzy Days 2012.

jazz pazz

bestyrelsen

Mats Eilertsen spiller bas med en unik kombination af kreativitet og et solidt, sanseligt akkompagnement.

Prisen for et JazzPazz er 1000,- kr.
Kan købes på Billetnet
- eller på Tversted Turistbureau.

Præsentation af bestyrelsen i Jazzy Days
- vi mødte dem på stranden i det flotte pinsevejr.

Niels Ole Sørensen
Formand og musiker

Thomas Østergaard
Idé og event

Maleri af Eduard Belsky

UDSTILLINGSPROGRAM 2012
Galleri Tornby præsenterer bl.a disse anerkendte kunstnere:
Arturs Akopjans, Ramin Nafikov, Viktor Sheleg, Letland /
Givi Kolelishvili, Georgien / Joaguín Mateo Robles, Spanien /
Caroline Poulet, Daniel Fillod, Magdy Basstorous, Frankrig /
Sossa Björnsdóttir, Tolli Morthens, Island / Tom Erik Andersen,
Norge / Alina Maksimenko, Yuriy Petrenko, Eduard Belsky,
Sergiy Hai, Ukraine / Vladimir Karnachev, Olga Stra, Lena
Prozorova, Galina Popova, Rusland /Henning Elving, Anette
Andersen, Ann Sigh, Danmark / Birgit Kirke, Færøerne
Tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev på www.galleritornby.dk

v/Kim Bernhard Tornby - www.galleritornby.dk
Skagensvej 53b - Vester Tversted - DK-9881 Bindslev
(+45) 2489 7262 / (+45) 2255 4774 - e-mail: tornby@os.dk
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Overnat med J. F. Willumsen
på Herregården Odden

rundt
i byen
GALLERI TORNBY

LØRdag den 13. oktober kl. 13.00
Igen i år deltager Galleri Tornby i Tversted Jazzy Days med en jazzet fernisering på åbningsdagen. Denne gang med
jazz-kunstudstillingen ’Jazz’n Colours’.
Efter ferniseringen optræder Vivi Grøn
for et stående publikum. Vivi Grøn er
en sikker dansk jazzvokalist, der synger
melodisk jazz, der emmer af inderlighed og musisk nerve. Hendes stemme
bevæger sig ubesværet i et musikalsk
univers inspireret af folkemusik, klassisk musik og lyrisk jazz, og hun rammer
lige i hjertet på et bredt publikum.

Snup en uges ferie på Herregården Odden og
nyd museets omkring 1.500 værker af J. F. Willumsen. Med støtte fra nogle af landets største
fonde blev Odden restaureret i perioden 2006
– 2009. I den ene fløj blev der indrettet en gæstelejlighed, kaldet Kavalerboligen, og det er
her, du i sommerhalvåret kan leje dig ind for
en uge ad gangen.
Du er også meget velkommen på Herregården
Odden, selvom du ikke overnatter. Museet
holder åbent hver dag fra 1. marts til 31. oktober fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Skabt af en privat samler
Willumsen-samlingen blev skabt af redaktør
og avisudgiver Victor Petersen, der døde i
2002. Victor Petersen kom fra små kår, men
fik efter krigen opbygget en så god virksomhed i Ribe, at han fik råd til at erhverve en lang
række kunstværker af J.F. Willumsen.
Willumsen levede fra 1863 til 1958 og blev i
samtiden regnet for Danmarks mest betydelige
kunstner. I de senere år er interessen for Willumsen igen vokset, og i 2009 var der en stor
udstilling af hans værker i Musée d’Orsay i Paris.
Kig Willumsen over skulderen
Willumsen arbejdede både med malerier, grafiske blade, skulpturer, keramik og arkitektur
og gjorde altid grundige forstudier. På Odden
kan man se, hvordan han forberedte sine større

Ny Jazzy Days øl til
tørstige jazzsjæle
Som noget nyt kan vi i Jazzy Days i år præsentere vores helt egen musikøl. Bryghuset Vendia i Hjørring har brygget en bayersk inspireret
pilsner, der efter sigende passer perfekt til jazz.
Jazzy Days øllen er på 5,5 procent og brygget
på vand, byg, hvede, malt, humle og gær. Malten er en særlig karamelmalt, der giver øllen
en behagelig sødme og fylde.
Køb bare rigeligt af den nye Jazzy Days øl. Den
er nemlig også helt perfekt til det danske frokostbord, hvor den som en ekstra bonus vil få
dig til at tænke tilbage på herlige musikalske
oplevelser under Jazzy Days 2012.

Liflige dråber til vinelskerne
Er du ikke til øl, er vi også stærkt kørende i
vin. Vi gentager successen fra de to seneste år
med en særdeles velsmagende Barolo fra Piemonto. Det er en tør og fyldig vin, der udover
jazz også egner sig fortrinligt til krydret mad
og moden ost.
Du kan købe både Jazzy Days øllen og vinen i
Brugsen i Tversted, der giver et beløb til Jazzy
Days for hver solgt flaske. Så når tømmermændene melder sig efter lidt for mange glas af
både øl og vin, kan du i det mindste glæde dig
over, at du har støttet et godt formål.

værker. Det er som at kigge ham over skulderen
i atelieret, når man går fra rum til rum fyldt med
tegninger, skitser og studier. De første tegninger
stammer fra hans barneår, og i det sidste rum
hænger hans allersidste maleri.
I 1998 fulgte den kendte dokumentarinstruktør
Jacob Jørgensen i hælene på Victor Petersen og
filmede, mens han fortalte om samlingen. I år
lykkedes det at få støtte til at færdiggøre filmen,
som nu kan ses i et af rummene på Odden.
Stor hjælp fra fæstebønder
Victor Petersens Willumsen-samling drives
med stor hjælp fra en kreds af ’fæstebønder’.
Således kaldte Victor Petersen medlemmerne
af støtteforeningen, der arbejder som kustoder og bidrager med midler til indkøb af nye
værker af J. F. Willumsen.

TANNISHUS

torsdag den 18. oktober kl. 20.30
På Restaurant Tannishus er det muligt
at nyde swingjazz af lokale Jazzpushers.
Inden orkesteret begynder, kan der
nydes en jazzet efterårsmenu i restauranten. Yderligere info og bestilling på
www.tannishus.dk eller 98931482.

PEDER MOST

FREdag den 19. oktober kl. 21.00
Peder Most gentager den årelange tradition med at fylde telt og værtshus
med Advokatens New Orleans Jazzband. Der er garanti for en gedigen
omgang dansevenlig jazz, som med sikkerhed leverer grundlaget for et brag af
en fest. Der tilbydes spisning på Peder
Most kl. 19.00. Yderligere info og bestilling på 98931022.

www.tankegang.dk

Der er ikke mange museer i Danmark, hvor du
kan få lov at bo. Men det kan du på Herregården Odden, der rummer den private samler
Victor Petersens enestående samling af Willumsen-værker.

