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Jazzselskabet Aarhus 
præsenterer her sit sommer- og 
efterårsprogram med koncerter 
af høj kvalitet, som bærer præg 
af både nytænkning, præsenta-
tion af nye, gerne lokale talenter. 
Samtidig viser vi respekt for og 
kærlighed til den nyklassiske 
jazz, forstået som jazzen fra bop 
til avantgarde, som bør have 
sin plads på den århusianske 
jazzscene. 
Koncerterne er støttet af Aarhus 
Kommune og Statens Kunstfond 
og afvikles fortrinsvis i Kunsthal 
Aarhus, Atlas, Musikhuset Aarhus, 
Jazzbar Bent J. og Headquarters. 
Vi samarbejder derudover med 
Sun Ship,  Phonognom og 
Musikkonservatoriet. 
Endvidere forsøger vi i 2017 
med yngre, lokale musikere som 
kuratorer at formidle et aktivt 
samarbejde med den århusianske 
talentmasse. Så kig i programmet, 
og oplev den brede jazzvifte, 
Jazzselskabet Aarhus står for.

Kalender

Tirsdag d. 18. juli kl. 17
Sacrified
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90
Torsdag d. 20. juli kl. 17
The Firebirds
Kunsthal Aarhus, entré: 120/90
Søndag d. 23. juli kl. 17
The Danish Lasse Gullin Society
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90

Søndag d. 27. august
Jazzselskabets Sommerfest
Moesgaard Museum

Onsdag d. 6. september kl. 20
Kathrine Windfeld Big Band 
Atlas,  entré: 140/110

Fredag d. 8. september kl. 14-17
Vuust / Bærentzen / Bisgaard 
Bent J. / Den Gamle By

Søndag d. 17. september kl. 17
Horn Please!
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90

16. - 18. juli
12 Points Festival 2017
Atlas og Headquarters

Søndag d. 24. september kl. 17
Enrico Rava
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90

Søndag d. 16. juli kl. 17
Ternion Quartet 
Kunsthal Aarhus, entré: 120/90



Tirsdag d. 3. oktober kl. 20
Koppel/Colley/Blade Collective
Headquarters, entré: 120/90

Søndag d. 8. oktober kl. 17
Jeppe Zeeberg
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90
Torsdag d. 12. oktober kl. 20
Duokoncert  Stowell / Kwella
Musikhus Aarhus, fri entré.

Søndag d. 29. oktober kl. 17
Vuust & Held Quartet
Kunsthal Aarhus, entré: 120/90

Søndag d. 5. november kl. 17
The Trio. Period.
Kunsthal Aarhus,  entré 120/90

Søndag d. 12. november kl. 17
De 5 på nye eventyr
Kunsthal Aarhus, entré: 120/90

Søndag d. 19. november kl.17
Tim Hagans
Kunsthal Aarhus,  entré: 120/90

Onsdag d. 29. november kl. 20
Ronnie Cuber
Musikhuset Aarhus, entré: 210/180

Søndag d. 10. december kl. 17
Sisters of Jazz
Kunsthal Aarhus, entré 120/90

Søndag d. 16. juli kl. 17
Ternion Quartet 
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Ternion Quartet debuterede med 
deres første album i foråret. Dette 
er samtidig Anne Mette Iversens 
ottende udgivelse som bandleder, 
som efter en karriere i USA nu er 
bosiddende i Berlin. 
Ternion Quartet spiller Anne Met-
tes originale kompositioner, som er 
forankret i jazztraditionen, men fri 
i ånd og udtryk og med fokus på 
moderne jazz, grooves og swing. 
Kompositionerne er skrevet ud fra 
konceptet: at harmonikken opstår 
som følge af lineær bevægelse. Det 
resulterer i stærke, individuelle 
melodier og melodisk frihed og 
mangfoldighed. Ternion Quartet er 
en gruppe med stor udstråling, og 
de fire musikere er altid ’på’!  

Silke Eberhard, altsaxofon
Geoffroy de Masure, basun
Anne Mette Iversen, kontrabas
Roland Schneider, trommer

Fredag d. 3. november kl. 14
Bülow / Kristiansen
Bent J., Den Gamle By
Entré: Adgang til Den Gamle By



12 Points Festival 2017
12 bands fra 12 lande med 
12 nye lydbilleder i 
europæisk jazz
Søndag d. 16. juli
16.00 Lars Fiil Frit Fald (DK)
17.10 Significant Time (NO)
20.00 Kirke Karja Quartet (EE)
21.10 Sheep Got Waxed (LT)
23.30 Late Night European Jam
Mandag d.17. juli
16.00 Francesco Orio Trio (IT)
17.10 chuffDRONE (AU)
20.00 Marie Kruttli Trio (CH)
21.10 Tommy Moustache (NL)
23.30 Late Night European Jam
Tirsdag d.18. juli
16.00 Post K (FR)
17.10 BigSpoon (IR)
20.00 SCHNTZL (BE)
21.10 Taupe (UK)
23.30 Late Night European Jam
Alle koncerter på Atlas, 
Vester Allé 15
Jam sessions på Headquarters, 
Valdemarsgade 1
2 koncerter 100/80
4 koncerter 180/140
12 koncerter 490/350
Forsalg: www.fondenvoxhall.dk & 
www.jazzfest.dk
Salg ved døren fra kl.15
For yderligere information se 
jazzfestivalprogrammet

Tirsdag d. 18. juli kl. 17
Sacrified
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade            
Entré: 120/90

Sacrified er et forholdsvis nyt 
orkester på den danske musik-
scene. Musik og tekster tager afsæt 
i forskellige religiøse historier og 
blander sig hermed i den standende 
debat om religion, indvandring, 
danskhed og kulturelle forskelle. 
Teksterne refererer både til bibel-
historien og til det politiske og 
giver musikken kant og en særegen 
episk farvning, som måske nok 
er jazzet, men også giver plads til 
et bredt spektrum af stilarter og 
referencer.
Gruppens første CD, Sacrified, fik 
en fin modtagelse overalt, og Peter 
Danstrup blev i 2016 nomineret 
som årets danske jazzkomponist.

Nina Baun Jeppesen, vokal
Mariane Bitran, fløjte
Soma Allpass, cello
Makiko Hirabayashi, flygel
Lise Munch, valdhorn
Rasmus Kjærgaard Lund, tuba
Peter Danstrup, akustisk basguitar
Bjørn Heebøl, trommer



Søndag d. 23. juli kl. 17
The Danish Lasse Gullin Society
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Den svenske barytonsaxofonist, 
komponist, orkesterleder og ar-
rangør Lasse Gullin var en af de 
absolut største inden for nordisk 
jazz i 50’erne.
Det er lykkedes oktetten The Dan-
ish Lasse Gullin Society at samle 
en lang række af Lasse Gullins 
originale arrangementer for denne 
besætning, som de med stor entu-
siasme har spillet gennem 25 år.
Den unge barytonsaxofonist 
Aske Drasbæk, som mange i 
Århus kender som altsaxofonist i 
Aarhus Jazz Orchestra, er seneste 
tilkomne medlem. Hans lyriske 
spillestil passer perfekt ind i Gul-
lin sounden.

Jens Søndergaard, altsaxofon
Piet Larsen, trompet
Nils Oldin, tenorsaxofon
Aske Drasbæk, barytonsaxofon 
Anders Jacobsen, trombone
Ole Kock Hansen, flygel
Lasse Lundström, bas
Rasmus Lund, trommer

Torsdag d. 20. juli kl. 17
The Firebirds
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

The Firebirds blev skabt af tromme-
slageren Stefan Pasborg i 2014, da 
han havde et årelangt ønske om at 
skabe ny musik med udgangspunkt 
i musik af store, klassiske kompon-
ister. 
Han samlede i den forbindelse 
trioen, som foruden ham selv består 
af Anders Banke og Anders Filipsen. 
Trioen har de sidste par år turneret 
i Danmark og optrådt på festivaler 
i Serbien, Frankrig, Tyskland og 
Norge.
The Firebirds roste debutalbum 
arbejdede primært med arrange-
menter af Igor Stravinsky, hvori-
mod dagens koncert kigger mod 
hjemlige himmelstrøg og tager fat 
på Carl Nielsens omfattende virke i 
et lydlandskab præget af jazz, beat, 
surf, avantgarde med stor respekt for 
komponistens originale forlæg!

Anders Banke, saxofon og clarinet
Anders Filipsen, piano og keyboard
Stefan Pasborg, trommer



Onsdag d. 6. september kl. 20
Kathrine Windfeld Big Band
Atlas, Vester Allé
Entré: 140/110

Kathrine Windfeld Big Band har 
blæst anmeldere og publikum om-
kuld med debutalbummet
AIRCRAFT, som vandt en Danish 
Music Award 2016 i kategorien 
Årets Nye Danske Jazznavn.
Skønt bandet kun har eksisteret 
siden 2014, har de 15 unge, skan-
dinaviske musikere bl.a. været 
husorkester på The Standard 
Jazzclub i to sæsoner, optrådt 
med verdensnavne som Mike 
Stern, Gilad Hekselman og Nancy 
Harms og blev i 2016 udtaget til 
at spille en showcase på Europas 
største jazzmesse, JAZZAHEAD i 
Tyskland.
Kathrine Windfelds vitale kom-
positioner, der spænder fra det 
ekspressive til det lyriske, afslører 
ofte hendes fascination af bl.a. 
Kenny Wheeler, Dave Holland og 
Thad Jones.
Rytmiske twists, sofistikerede 
harmoniske passager og attitude-
stærke grooves leveres af det 
karismatiske team af knivskarpe 
ensemblemusikere og fremragende 
solister.

Søndag d. 27. august kl. 13
Moesgaard Museum, pris 175 kr.

Jazzselskabets Sommerfest
Vi glæder os til at kunne gæste 
Moesgaard Museums restaurant til 
sommerfesten. Lars og Nathalie vil 
traktere os med deres lækre buf-
fet med et bredt udvalg af danske 
specialiteter og hjemmebagt brød. 
Øl fra Aarhus Bryghus til hhv. 35, 
45 eller 60 kr pr. glas. En flaske 
vin koster 195 kr. Pr. glas 45 kr. 
Spirituosa 35/45 kr.

Den musikalske føde tilberedes af
Pojken Flensborg Trio

Kapelmesteren er kendt for sit 
elegante, fantasifulde klaverspil 
med tydelig inspiration fra sine 
lærere på Konservatoriet, nemlig 
Lars Jansson, Butch Lacy og 
Carsten Dahl. Han har med årene 
fundet sin helt egen stil, som 
han viser både som kapelmester, 
sideman og komponist. Moesgaard 
holdet bliver udover ham selv 
bassisten Torben Bjørnskov. De 
arbejder i øjeblikket på at finde den 
helt rigtige trommeslager til dagen.
Billetbestilling hos Herbie på 
30825626 senest 21. august.
Kontant betaling eller MobilePay 
ved ankomsten.



Fredag d. 8. september kl. 14-17
Vuust/Bærentzen/Bisgaard
Bent J., Den Gamle By

Søndag d. 17. september kl. 17
Horn Please!
Kunsthal Aarhus, J.M.Mørks Gade
Entré: 120/90

Horn Please! er et ungt verdens-
musikorkester ledet af saxofonist og 
komponist Johannes Gammelgaard. 
Orkestret, som består af en udvidet 
rytmegruppe med fire blæsere i 
front, har rødder i det aarhusianske 
jazzmiljø og præsenterer original 
verdensmusik for fuld udblæsning.
Med skelen til  inspirationskilder 
som Pierre Dørge & New Jungle 
Orchestra, Girls In Airports og The 
Lounge Lizards foruden sydafri-
kansk og indisk folklore formår 
Horn Please! at skabe sit eget lydu-
nivers fuld af spænding, humor og 
masser af energi.
Kom og lad dig rive med på en 
musikalsk rejse til fjerne himmel-
strøg!

Jeppe Mørch Hjøllund, trompet
Johannes Gammelgaard, saxofon
Rasmus Uhrenholt Holm, basun
Nis Hellerøe Myrtue, saxofon
Niels Bach Storgaard, guitar
Jeppe Lavsen, guitar
Jonathan Fjord Bredholt,flygel
Frederik Hagner, bas
Kristoffer Jeberg, trommer og perc.
Jakob De Place, trommer og perc.
Dea Marie Kjeldsen, perc.

I samarbejde med Den Gamle By 
inviterer Jazzselskabet til jamses-
sion på Bent J.  
Som jamværter har vi sat Mads 
Bærentzen, Peter Vuust og Ulrik 
Bisgaard stævne, og de åbner 
med en lille triokoncert med gode 
jazzstandards fra den store, ameri-
kanske sangbog. 
Fri entré til musikere der deltager i 
jamsessionen. 
Øvrige gæster løser billet til Den 
Gamle By.

trompet: André Bak, Rolf Thofte 
Sørensen, Magnus Oseth 
basun: Göran Abelli, Mikkel 
Aagaard, Stefan Ringive 
saxofon: Jakob Lundbak, Jakub 
Wiecek, Roald Elm Larsen, Ida 
Karlsson, Toke Reines
guitar: Viktor Sandstrøm
bas: Johannes Vath
trommer: Henrik Holst Hansen 
flygel: Kathrine Windfeld



Tirsdag d. 3. oktober kl. 20
Koppel/Colley/Blade Collective
Headquarters, Valdemarsgade 1
Entré: 120/90

Saxofonisten Benjamin Koppel er en 
af de mest prisvindende musikere fra 
sin generation. Som bandleder har 
han udgivet mere end 30 cd’er, og på 
disse samarbejder han med giganter 
som f. eks. Phil Woods.
Scott Colley har med sin stærke 
melodiske sans, improvisatoriske 
egenskaber og evne til at indleve sig 
i musikken fungeret som bassist for 
jazzlegender som Herbie Hancock, 
Jim Hall, Andrew Hill og Michael 
Brecker. 
Brian Blades mangespektrede evner 
bag trommesættet har givet ham 
muligheden for at arbejde med 
musikere inden for både jazz og an-
dre rytmiske genrer fra Chick Corea 
til Bob Dylan.
Trioens debutalbum blev rost til sky-
erne og rangerer på jazzmagasinet 
DownBeats liste over årets bedste 
jazzudgivelser i 2015.
“This is contemporary Modern 
Jazz of the highest level”  
JazzPodium

Søndag d. 24. september kl. 17
Enrico Rava/Bodilsen Trio
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Italiens store trompetnestor Enrico 
Rava, er på turné med Jesper Bo-
dilsen Trio. Et musikalsk samar-
bejde der går 15 år tilbage, lige 
siden Rava fik Jazzparprisen og
havde valgt at spille de fem pris-
koncerter med to danske musikere, 
Bodilsen og Morten Lund.
Rava er en af Italiens største 
jazzstjerner med et utal af roste 
udgivelser på ECM, og han har 
flere gange spillet med Bodilsen og 
Lund i deres faste trio med Stefano 
Bollani.
Til koncerten i Århus er det dog 
japanske Makiko Hirabayashi, der 
sidder ved flyglet.
Rava har spillet med hende i Japan 
og har specielt udvalgt hende som 
pianist til denne turné.
Koncerten i Jazzselskabet Aarhus 
er den eneste uden for København.

Enrico Rava, trompet
Makiko Hirabayashi, flygel
Jesper Bodilsen, bas
Morten Lund, trommer

Benjamin Koppel, saxofon
Scott Coley, bas
Brian Blade, trommer



Søndag d. 8. oktober kl. 17
Jeppe Zeeberg Amputated 
Double Trio Extravaganza
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Jeppe Zeeberg er en af de mest roste 
solopianister og komponister på den 
unge danske eksperimentalscene, 
blandt andet kendt fra septetten 
Horse Orchestra. Hans stil er ble-
vet kaldt «A beautiful, convincing 
proposal for how modern jazz or 
contemporary music may sound» af 
det amerikanske magasin All About 
Jazz og er en personlig, kompromis-
løs blanding af genrer med udgang-
spunkt i stram komposition og fri 
improvisation. Hans tredje album, 
The Four Seasons, udkom i maj i år.
Til denne koncert vil Zeeberg op-
træde med to af sine mest trofaste, 
musikalske følgesvende. Bassisten 
Casper Nyvang Rask er en af de 
stærkeste jazzbassister på den yngre 
del af scenen, og trommeslageren 
Rune Lohse kendes for sit kom-
promisløse spil i bl.a. New Kids og 
Horse Orchestra.

Torsdag d. 12. oktober kl. 20
Stowell/Kwella
Musikhus Aarhus, 
Kammermusiksalen
Fri entré

De to jazzguitarister John Stowell 
og Jens Christian Kwella mødes her 
i et unikt samarbejde. John Stowell 
begyndte sin succesfulde karriere 
i begyndelsen af   1970’erne og har 
blandt andet dannet duo med bass-
isten David Friesen i New York. 
Stowell turnerer, indspiller og under-
viser internationalt. 
Jens Kristian Kwella har de sidste 25 
år bevæget sig inden for alle jazzens 
genrer. I 2017 udgiver han sit sy-
vende album i eget navn. Duoen vil 
udforske de klanglige muligheder, 
det giver at arbejde med 12 strenge 
i stedet for 6 og vil inddrage udtryk 
og indtryk fra de mange muligheder, 
den elektriske guitar rummer.
Repertoiret vil være egne kom-
positioner og nye arrangementer af 
andres numre.

Jeppe Zeeberg, flygel
Casper Nyvang Rask, bas
Rune Lohse, trommer

John Stowell, guitar
Jens Christian Kwella, guitar



Søndag d. 29. oktober kl. 17.00 
Vuust & Held Quartet 
”European Storytelling”
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Saxofonisten Christian Vuust har 
fokuseret på den stærke, europæiske 
jazztradition ved at invitere det tyske 
talent Pablo Held samt Jens Mikkel 
og Kasper Tom med på turné. 
Det kreative brændstof er kærlig-
heden til den gode sang, som altid 
rummer en historie. Repertoiret 
bliver frem for alt europæisk, her un-
der danske sange. Danske musikere 
vender ofte blikket mod USA for at 
søge inspiration. Men Europas lande 
har blandet musik-alsk blod i mange 
hundrede år - det vil kvarteten sætte 
nyt musikalsk lys på. 
Vuust vil fortælle om sangene, om 
de fine sangtekster og om sang-
skriverne, så publikum forhåbentlig 
får en ny oplevelse ud af sange, som 
de troede, de kendte godt i forvejen.

Fredag d. 3. november kl. 14
Christina von Bülow/
Søren Kristiansen
Bent J., Den Gamle By
Entré: Adgang til Den Gamle By

Dagens stjerneduo har bedt om 
at komme indenfor på det hæder-
kronede jazzværtshus Bent J. og 
give en lille koncert og genkalde sig 
stemningen fra dengang.
Christina von Bülow har haft den 
unikke chance at modtage undervis-
ning af Stan Getz. Hendes musik er 
da også tydeligt inspireret af denne, 
og hun er gennem årene blevet 
berømmet for sit særdeles melodiske 
og lyriske spil.
Søren Kristiansen er, hvad man vil 
kalde en sand virtuos på klaveret. 
Han kom i en meget ung alder ind 
i varmen hos de ældre og velrenom-
merede jazzmusikere i Danmark, 
og med sin inspiration fra pianister 
som Oscar Peterson og Art Tatum 
og sit naturlige swing har han gang 
på gang glædet publikum såvel som 
musikere både i Danmark og rundt 
omkring i Europa.

Christian Vuust, saxofon
Pablo Held, flygel
Jens Mikkel, bas
Kasper Tom, trommer

Christina von Bülow, saxofon
Søren Christiansen, flygel



Søndag d. 5. november kl. 17
The Trio. Period.
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Tag et stort bundt jazz, to kopper 
kontemporær klassisk komposi-
tionspraksis, fem  spiskeskefulde 
klezmer dansemelodier og fire dl. 
balinesisk gamelan, og gør klar. 
Bland derefter to dl. barok med en 
god sjat malinesisk intensitet. Rør 
ingredienserne sammen i en gryde 
med kogende, tøjlesløs improvisa-
tion. The Trio. Period.s musik er 
klar til at blive serveret.
The Trio. Period. består af tre al-
sidige musikere, hvis eksperimen-
terende improvisationer bygger 
på intenst sammenspil og skitser 
af forskellig art. Musikerne mødte 
hinanden på Det Jyske Musikkon-
servatoriums globale kandidatlin-
je, og de trækker alle tre på deres 
forskelligartede baggrunde.
Sammen springer de ud i lyriske, 
melodiske passager, skæve klange 
og insisterende rytmer.
Carolyn Goodwin, klarinet, 
basklarinet
Valeria Conte, klarinet
Olga Witte, piano

Søndag d. 12. november kl. 17
Fredrik Lundins 
De 5 på nye eventyr
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Til sin nye skandinaviske/polske 
gruppe har Fredrik Lundin samlet 
fire af Københavns mest profiler-
ede, unge musikere.
Musikken er en boblende, varm 
anretning, gennemsyret af musi-
kalsk inspiration fra James Blake 
til Bela Bartok, fra Jon Balke til 
T Bone Burnett, fra Paul Bley til 
LedBelly.
Et lille band med stor lyd, fem 
store improvisatorer med en 
musik, der udnytter hver enkelt 
musikers potentiale såvel som in-
strumenternes lydlige muligheder 
til det yderste.
Tomasz Dabrowski, trompet 
Petter Hängsel, basun
Fredrik Lundin, saxofon 
Joel Illerhag, bas
Anders Provis, trommer



Onsdag d. 29. november kl. 20
Ronnie Cuber 
med dansk power trio
Musikhuset Aarhus, Lille Sal
Entré: 210/180

Amerikanske Ronnie Cuber er et 
ikon inden for den funky del af 
jazzmusikken. Dels var han med 
i George Bensons tidlige kvartet, 
og dels har han ofte optrådt med 
trommeslageren Steve Gadds 
bands, f.eks. det navnkundige 
orkester “The Gadd Gang”. Hans 
instrument er primært baryton- 
saxofonen, men han medbringer 
ofte andre saxofontyper. Han har 
været medlem af Mingus Big 
Band og har været med på back-
ingholdet med B. B. King, Paul 
Simon og Eric Clapton. 
Han får følgeskab af ingen ringere 
end Kjeld Lauritsens trio.
Koncerten vil indeholde en bland-
ing af numre fra de førstnævnte, 
legendariske orkestre og kendte 
mainstream jazz standards.
Ronnie Cuber, saxofon
Kjeld Lauritsen, hammondorgel 
Uffe Steen, guitar 
Søren Frost, trommer

Søndag d. 19. november kl.17
Winther/Åman/Mogensen 
feat. Tim Hagans
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Trompetisten Tim Hagans regnes 
for en af de vigtigste trompetister, 
siden ikonet Miles Davis døde i 
starten af 90’erne.
Hagans spil er virilt, sprudlende 
og kendetegnes ved en sjælden 
original kreativitet. 
Han har i en lang årrække været 
tilknyttet det navnkundige plade-
selskab Blue Note. 
Jazzselskabet præsenterer Hagans 
med en af den nordiske jazzscenes 
mest sammenspillede og efter-
tragtede rytmegrupper, som har 
akkompagneret internationale 
navne som David Liebman, Jerry 
Bergonzi, Jim Snidero og Dick 
Oatts. 
Winther/Åman/Mogensen har 
udgivet adskillige cd’er, senest 
”Deconstructing Mr X” 
Tim Hagans, trompet
Carl Winther, flygel
Johnny Åman, kontrabas
Anders Mogensen, trommer



Søndag d. 10. december kl. 17
Sisters of Jazz
It’s all about the ladies
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 120/90

Konstellationen Sisters of Jazz 
blev oprindelig sat sammen til en 
koncert i Sverige under forsom-
meren 2014 af den svenske jazz-
sangerinde og sangskriver Anna 
Pauline. 
Da koncerten, som var en hyld-
estkoncert til de kvindelige jazz-
vokalister, blev flot modtaget 
blandt publikum og svensk presse, 
besluttede man sig for at danne et 
fast orkester. Et dameorkester hvor 
man ikke kun hyldede kvindelige 
vokalister, men også komponister 
og tekstforfattere som Dorothy 
Fields og Marian McPartland, 
kvindelige heltinder inden for 
jazz, som så ofte glemmes. 

Anna Pauline Andersson, vokal 
Amanda Sedgwick, altsaxofon 
Lis Wessberg, basun 
Catrine U. Frøhlund, flygel
Ida Hvid, bas 
Cornelia Nilsson, trommer, perc.

LIVEJAZZ I

PÅ

hver fredag kl. 14 til 17 fra 
den 7. april og frem til jul. 

Ret til ændringer 
forbeholdes



Christian Vuust modtager Gaffel-
prisen af formanden Jes Halding

... og checken af Lars Kien fra
Dansk Musikerforbund

Arets Gaffelpris, den 37. i rækken

Jakob D’s RaketSeptet 12. 2. 2017

Jakob D’s RaketSeptet 12. 2. 2017

Henrik Bolberg 5. 3. 2017
Søndergaard - Bolberg Kvintet
5. 3. 2017



Billy Hart 26. 3. 2017

Christian Windfeld 2. 4.2017

Denzal Sinclaire 7. 5. 2017

Eliel Lazo 9. 4. 2017

Jonas Johansen 9. 4. 2017

Clara Vuust 26. 2. 2017



www.sunship.dk

www.jazzens-venner.dk
Underværket i Randers

Jazzhors
er en levende 

jazzklub i 
Horsens

www.jazzhors.dk

på Telefontorvet 
i Aarhus

på Bindslevs Plads i Silkeborg
www.frokostjazz.dk

www.aarhusjazzklub

www.dengamleby.dk

www.aarhusbluesforening.
squarespace.com

www.fondenvoxhall.dk

phonognom.tumblr.com

jazzitrekanten.dk





Jazzselskabet Aarhus takker Statens Kunstfond 
og Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice
for økonomisk støtte til vores aktiviteter.

Hvis du vil følge med i Jazz-
selskabets aktiviteter, kan du:
* besøge hjemmesiden                  
   www.jazzselskabetaarhus.dk
* tilmelde dig nyhedsbrevet (sker  
   via hjemmesiden)
* besøge Jazzselskabets 
   Facebookside 

Billetsalg:
Der er billetsalg ved indgangen 
på koncertdagen. Betaling med 
kontanter eller mobile pay.
Forsalg:
Enkelte koncerter sælges over 
Billetto 

Alle koncerter i Musikhuset 
sælges af Musikhuset. Brug link 
på hjemmesiden for at få 
medlemspris.

Øvrige koncerter. 
Kontakt Herbie 30825626
herbiemeinke@live.dk
Hos Herbie kan du også også 
melde dig ind i foreningen

Nyttig viden om Jazzselskabet

Jazzselskabet
Aarhus takker

for bidraget til vores flygel



Jazzselskabets bestyrelse

Jazzselskabet 
Aarhus

Stiftet den 20. september 1970
Sjællandsgade 130, 1 8000 Århus C
Jes Halding (fmd.) tlf.: 31688968
Billetbestilling Herbie Meinke
tlf.: 30825626
CVR: 97016 968  Giro: 327-4179
e-mail: jazzselskabet@gmail.com
www.jazzselskabetaarhus.dk 

Medlemsskab: kr. 180.- /år
Studerende:  kr. 100.-/år, kan kun 
erhverves i døren ved koncert.
Bankkonto: Danske Bank
reg. 9570 konto 3274179
giro: 327-4179
Uanset betalingsformen skal du 
huske at oplyse afsender.

Generalforsamlingen 2017 
blev holdt søndag den 12. marts 
kl. 14 i ”Salonen”, Grønnegade 
61b, 8000 Århus C.
Referatet kan læses på vores 
hjemmeside
www.jazzselskabetaarhus.dk




