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Steve Swallow

Jazzselskabet Aarhus
Efter veloverstået kulturår, hvor Jazzselskabets aktiviteter var med til at sætte sit præg
på byens rytmiske musik, er det med en vis stolthed vi præsenterer vinter- og forårsprogrammet. Som det fremgår, er det ikke kun de efterhånden klassiske koncerter i Kunsthal
Aarhus og andre velrenommerede spillesteder, vi byder på. Vi benytter i år også spillesteder, hvor vi har mulighed for at inddrage vores trofaste publikum på en mere aktiv måde.
Det ser vi frem til. Ellers erindrer vi os vores udgangspunkt i den nyklassiske jazz, som den
blev spillet på Bent J., men med stadig udkik efter nye talenter, nye tiltag og gerne med et
ungt islæt, som også kan tiltrække et bredere publikum. Vi ser frem til fortsat samarbejde
med andre jazzinstitutioner i byen, så vi med dem kan vise, at jazzen i Aarhus har det
rigtigt godt.
Vi udsender 1. halvårsprogram uden girokort. Medlemskab betales på bankkonto, giro
eller til dørfolk ved koncerterne, se længere nede på siden. Prisen er uændret 180 kr. Der
er lagt en 10er på koncertprisen: 100 kr. for medlemmer, 130 kr. for umedlemmer. Unge
under uddannelse får adgang til medlemspris (husk legitimation). Hvis du ønsker et trykt
program tilsendt pr. post, så sig det mund til mund til Herbie eller på tlf. 30825626 – det
er osse Herbie.
Godt nytår og på gensyn
Bestyrelsen

Jazzselskabet Aarhus

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

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.

Jazzselskabet takker for bidraget til vores flygel

Kalender
Søndag 14. januar kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, entré: 100/130
Jazzselskabets nytårskur, koncert, bobler, tapas og nyt program
Lørdag 27. januar kl. 14, Musikhuset Aarhus, Caféen, gratis adgang
Jazzselskabets gaffelprisuddeling
Søndag 4. til onsdag 7. februar, Headquarters Valdemarsgade 1
Vinterjazz
Fredag 9. februar kl. 20, Musikhuset Aarhus, lille sal, entré: 200/230
Ulf Wakenius - Jan Lundgren Quartet
Mandag 12. februar kl. 20, Musikhuset Aarhus, entré: 100/130
Blood Sweat Drum + Bas med Jørgen Munkeby (N)
Søndag 18. februar kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, entré: 100/130
Sophisticated Ladies feat. Christina Dahl og Lis Wessberg
Onsdag 21. februar kl. 19.30, Atlas Vester Allé, entré 130/160
Sketches of Barcelona - Aarhus Jazz Orchestra
feat. Cesar Joaniquet (ESP/DK) & Jorge Rossy (ESP)
Fredag 2. marts kl. 19, Folkestedet, Carl Blochs Gade, entré: 100/130
Torben Westergaard & The Tangofied Ensemble
Søndag 4. marts kl. 14, Salonen Grønnegade 61 b
Generalforsamling i Jazzselskabet Aarhus
Søndag 11. marts kl. 15, B//Huset, Godsbanen, Skovgaardsgade 3,
entré: 100/130, gratis adgang under 18 år
Jan Harbeck Live Jive Jungle, Familiekoncert
Søndag 18. marts kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørksgade, entré: 100/130
Anders Fjeldsted Sextet
Torsdag 5. april kl. 20, Headquarters, Valdemarsgade 1, entré: 100/130
Julie Kjær 3
Søndag 15. april kl.17, Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade, entré: 100/130
Radio Bévort
Søndag 22. april kl. 20, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, entré: 120/150
Ken Peplowski Scandinavian Five
Søndag d. 6. maj kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, Entré: 130/150
Mogensen/Ulrik Quartet feat. Steve Swallow

Søndag 14.januar kl. 17
Kunsthal Aarhus J. M. Mørks Gade
Entré: 100/130

Jazzselskabets nytårskur
Koncert, bobler, tapas
og nyt program
Jazzselskabet Aarhus har valgt at starte 2017 med en nytårskur. Der er også koncert,
som leveres af ingen ringere end Uffe Steens Trio. Det hele tilsættes lidt ekstra nytårskryd-deri. Med i billetten får du serveret et glas bobler og tapas, som leveres af Kunsthal
Aarhus’ café. I forbindelse med arrangementet præsenteres forårets koncertprogram, og
du kan få det ny medlemsblad med hjem.
Uffe Steen Trio har nu bestået i fem år og er et stærkt team, hvor alt kan ske med dynamik
og overraskelserne i højsædet. Repertoiret er varierede og iørefaldende melodier spillet
med intensitet, men også humor. Uffe Steen modtog i 2015 den prestigefyldte Ben Websterpris.
Uffe Steen (g), Thomas Zeuthen (b), Jesper Bo Knudsen (drm)
Lørdag 27. januar kl.14
Musikhuset Aarhus, Caféen
Gratis adgang

Jazzselskabets
gaffelprisuddeling

Den 27. januar uddeler Jazzselskabet i Aarhus igen landets ældste jazzpris, gaffelprisen,
den 38. i rækken.
Som sædvanligt sætter bestyrelse en ære i at holde kortene tæt til kroppen, men som altid
er det en modtager, der i den grad har gjort sig fortjent ifølge fundats.
Der indledes med en koncert med 98 Parker Points
feat. Karsten Aaholm og Jens Chr. ”Chappe” Jensen.

VINTERJAZZ PÅ HEADQUARTER
Valdemarsgade 1, kl. 19, entré: 50
Søndag 4. februar

Fågelflux + Søndagssurprise

Fågelflux er en dansk/svensk kvartet med inspiration fra den amerikanske jazztradition. Med et
repertoire af originalkompositioner og arrangerede
JUNO
gamle jazzstandarder tager vi dig med på en rejse gennem et fantasifuldt og
legende swingunivers fyldt af kreativitet og nysgerrighed mellem de fire, unge musikere.
Mandag 5. februar

Dusty Rag Jazz Band + Lindyhop workshop

Dusty Rag Jazz Band spiller hymner og worksongs fra 1800 og 1900-tallets Amerika og
fletter dem ind i den tidlige jazztradition. Bandet inspireres af kulturen fra New Orleans og
spiller dansevenlig udadvendt musik med referencer til New Orleans bedste, unge gadebands som f.eks. Tuba Skinny.
Tirsdag 6. februar

JUNO + Abekejser

JUNO spiller orginale kompositioner, som udforsker grænseområdet mellem fri og arrangeret
musik. Den usædvanlige besætning giver musikken et karakteristisk præg, og i landskabet blandes
rytmiske motiver og organisk sammenspil, som
Abekejser kombinerer kompleksitet og fængende enkelthed.
Abekejser har baggrund i jazz og verdensmusik, og man kunne forvente et særligt akustisk
lydbillede, men Abekejser har overskredet de fixerede skabeloner og skrottet kontrabassen. Hvad man hører, er en sound bygget op af stærke beats gennem en kombination af
trommemaskine og akustiske trommer under flammende synthesizere og gennemtrængende guitarklange, som frembringer storslåede harmonier og fængende melodier.
Onsdag 7 februar

Klossmajor + Hval Fugl

Klossmajor er historien om en vokaltrio, der blev til et seksmandsband. Den lidt utraditionelle besætning med tre vokalister gør, at fokus på tekst og harmoni er stor. Der er store
kontraster i bandet, og det strækker sig fra humor og groove til melankoli og improvisation.
Hval Fugl er ørefængende melodier i smukke arrangementer. Drøm dig væk i en salighedsrus, når Hvalfugl byder dig ind i deres smukke univers, hvor fortællinger fra Skandinaviens
gamle folkemusiktraditioner bliver forenet med lyden af den moderne, nordiske tone.

Fredag 9. februar kl. 20
Musikhus Aarhus, Lille Sal
Entré: 200/230

Ulf WakeniusJan Lundgren Quartet

En af verdens bedste og mest efterspurgte guitarister. Så enkelt kan det siges. I sin
fornemme karriere har Ulf Wakenius været førstevalg for Oscar Peterson, NHØP,
Svend Asmussen, Putte Wickman og mange andre.
Her opleves han med Jan Lundgren, en af Skandinaviens store jazzpianister, og sammen
med den svenske Hans Backenroth, der i mere end 25 år har været ”first-call” til et utal
af koncerter, og den velrenommerede, danske trommeslager Kristian Leth kaster de sig
over et repertoire hentet fra The Great American Songbook med afvigelser til nordiske
folkemelodier.
Skandinavisk jazz af bedste kvalitet fremført med varme, kreativitet og uhørt overskud.
Ulf Wakenius (g), Jan Lundgren (p), Hans Backenroth (b), Kristian Leth (drm)
Mandag 12. februar kl. 20
Musikhuset Aarhus, Rytmisk Sal
Entré: 100/130
Arrangeret i samarbejde med ToneArt
og med støtte af Kulturstyrelsen

Blood Sweat Drum + Bass /
Jørgen Munkeby
Samarbejdet mellem den norske saxofonist, sanger og guitarist Jørgen Munkeby og
Blood Sweat Drum + Bass startede ved en legendarisk koncert på Roskilde Festival i 2007
og er fortsat siden med to CD udgivelser og en række koncerter i Danmark og Norge.
Der er fokus på en række numre fra Munkebys seneste album, International Blackjazz Society, hvor også hans stærke vokal er i front. Men også hits fra årene, der gik, er selvfølgelig
med.
Blood Sweat Drum + Bass er et orkester på 22 m/k, og den meget elektriske rytmegruppe med hele tre trommeslagere giver dette orkester max. power i rollen som backing for Munkebys ekspressive musik.

Søndag 18. februar kl. 17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 100/130

Sophisticated Ladies feat.
Christina Dahl og Lis Wessberg

Trioen Sophisticated Ladies har nu eksisteret i 30 år. Marie Louise Schmidt, Helle Marstrand og Benita
Haastrup startede i 1987 sammen med sangeren og trombonisten Richard Boone, som de spillede sammen med i 12 år. Siden har trioen været en markant del af den danske jazzscene. De tre musikere betragter ikke samarbejdet blot som et band men et livslangt venskab,
Det musikalske materiale er en skatkiste med egne kompositioner og jazzstandards. Ved denne koncert
er bandet udvidet til en kvintet med saxofonisten Christina Dahl og med en tanke tilbage til starten med
Richard Boone, trombonespilleren Lis Wessberg.
Marie Louise Schmidt (p), Helle Marstrand (b), Benita Haastrup (drm), Christina Dahl (sax) Lis Wessberg
(trb)
Onsdag 21. februar kl. 19.30
Atlas, Vester Allé
Entré: 130/160

Sketches of Barcelona
Aarhus Jazz Orchestra
feat. Cesar Joaniquet (ESP/DK) &
Jorge Rossy (ESP)
Dybt inde i Barcelonas snoede gader og stemningsfulde kvarterer spirer musikken i de
mest mangfoldige udtryk. I “Sketches of Barcelona” kan man opleve to af byens formidable jazzsønner, Cesar Joaniquet og Jorge Rossy, akkompagneret af Aarhus Jazz Orchestra. Et musikalsk møde mellem to generationer af musikere fra det ekspressive catalonske jazzmiljø, der begge er søgt udad mod store, internationale karrierer.
Cesar Joaniquet og Jorge Rossy har komponeret musikken til “Sketches of Barcelona”.
Musikken til Jorge Rossy’s numre er arrangeret til orkesterformatet af Jesper Riis, der
med sin lyriske, nordiske bigbandlyd er en af de mest personlige arrangører, vi har her i
Skandinavien. Cesar Joaniquet har arrangeret sine egne numre.
Gå ikke glip af dette udtryksfulde møde mellem to generationer af stærke, musikalske
profiler fra Barcelonas sprudlende jazzmiljø.

Fredag 2. marts
Folkestedet, Carl Blochs Gade
Entré: 100/130
kl. 19 - 20 tangointro
kl. 20 - 22 koncert + dans med Tangofied
kl. 22 - 23.30 Milonga med DJ

Torben Westergaard &
The Tangofied Ensemble
Jazzen var i sin barndom, noget man dansede til. Tangoen har ved flere lejligheder hentet
inspiration i jazzen. Det giver derfor god mening at blande de to genrer ved denne koncert,
hvor vi i samarbejde med Tango Aarhus inviterer til kombineret lytte- og dansekoncert.
Arrangementet er delt i tre: Første del er en intro til tango, anden del er der kombineret koncert og dans. Derefter danses videre til tonerne af klassisk tango fra DJ Daniel Dalsgaard.
Som led i arrangementet byder vi på introduktion til tangoens grundtrin inden koncerten.
Koncertens orkester er det dansk-argentinske The Tangofied Ensemble med Torben
Westergaard i spidsen. Repertoiret, som kan høres på det anmelderroste album
Tangofied III fra 2017, er originale kompositioner, der blander traditionel tango med kammermusik og jazzimprovisation.
Ida Nørholm (vc), Anders Banke (b-cl), Alejandro Sancho (g),
Torben Westergaard (b)

Generalforsamling i Jazzselskabet Aarhus
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jazzselskabet Århus
søndag d. 4. marts kl.14, Salonen Grønnegade 61 b
Dagsorden i følge lovene
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før GF.

Søndag d. 11. marts kl 15
B//Huset, Godsbanen, Skovgaardsgade 3
Entré: 100/130, gratis adgang under 18 år

Jan Harbeck Live Jive Jungle
Familiekoncert

Jan Harbeck Live Jive Jungle er medrivende musik, og rammerne for denne koncert er
løse, så der er plads til at blive revet med af musikken. Her må alle i alle aldre sidde og gøre,
som de vil, uden af nogen hæver et øjenbryn. Der er altså åbent for alle; for børnefamilier,
familier uden børn, singler, springgymnaster, folk der endnu ikke har fået hår og folk, der
har mistet håret – og endda dem der rent faktisk har hår. Vi glæder os til at se jer.
Jan Harbeck, en kær gæst i Skabet, har dannet en ny funky kvartet, Jan Harbeck Live Jive
Jungle, der med sine hårdt swingende, saftige grooves ønsker at få jazzens publikum
tilbage på dansegulvet! Og det med en sprudlende rytmegruppe og med det velkendte
udgangspunkt i jazzens store tenortradition.
Jan Harbeck (t-sax), Thor Madsen (g), Jeppe Skovbakke (el-b), Peter Leth (drm)

Søndag d. 18. marts kl. 17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entre: 100/130

Anders Fjeldsted Sextet
Anders Fjeldsted er inden for de sidste år blevet
en af sin generations mest efterspurgte bassister.
Han har spillet med en lang række store, danske
og udenlandske jazznavne, herunder Carsten Dahl,
Anders Bergcrantz, Jesper Thilo, George Garzone
og Alvin Queen. I hans egen sekstet præsenteres
seks af landets mest originale, yngre jazzstemmer.
Anders Fjeldsted har skrevet en stor del af musikken, som er ekspressiv, swingende og levende og
henter inspiration fra pionerer som Charles Mingus,
Dizzy Gillespie og Miles Davis.
Fjeldsteds orkester indeholder flere prismodtagere.
Rolf Thofte Sørensen (trp), Oilly Wallace (a-sax), Mads Egetoft (t-sax), ArturTuznik (p),
Henrik Holst Hansen (drm), Anders Fjeldsted (b)

Torsdag 5. april kl. 20
Headquarters, Valdemarsgade 1
Entré: 100/130

Julie Kjær 3

Saxofonisten Julie Kjær er vendt tilbage til Aarhus efter flere år i England med mange forskellige projekter bag sig. Hun er i selskab med to veteraner fra den engelske jazzscene,
to musikere med stor erfaring inden for åben jazz og fri impro.
Julie Kjær har selv en åben tone, som hun behandler med overbevisende og sikker hånd,
og diversiteten de tre imellem skaber et grundlag for musikerne at boltre sig på. Det er
freejazz, hvor saxofonister som John Tchicai, Albert Ayler og Ornette Coleman lurer i
kulissen.
Julie Kjær (sax), John Edwards (b), Steve Noble (drm)
Søndag 15. april kl.17
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 100/130

Radio Bévort

Pernille Bévort er en af Danmarks fineste saxofonister og komponister. Ved dagens koncert præsenterer hun sin seneste udgave af Radio Bèvort, en farverig konstellation af
musikere af forskellig nationalitet, som bidrager med en følelsesmættet og billedskabende
musik. Gennem brugen af det store arsenal af blæseinstrumenter tilføjes musikken en
stor klanglig spændvidde, der giver både smukke og fascinerende øjeblikke med sin blanding af tango og jazz.
Pernille Bévort (t-sax, a-sax), Mariane Bitran (fl), Aske Drasbæk (a-sax, cl).
Ole Visby (t-sax, cl), Francesco Cali (ac, p), Morten Ankarfeldt (b), Bjørn Heebøl (drm)

Søndag d. 22. april kl. 20
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entre: 120/150

Ken Peplowski Scandinavian Five
Publikum kan forvente en jazzoplevelse fra
øverste hylde, når new yorkeren Ken Peplowski
møder et skandinavisk tophold. Ken Peplowski,
især berømmet for sit uovertrufne klarinetspil,
er mange gange udnævnt til en af jazzens bedste klarinettister og en oplagt arvtager til Benny
Goodman.
Ole Kock Hansen er blandt de mest respekterede pianister og arrangører i dagens Danmark.
Jacob Fischer er en af de mest prisbelønnede
musikere i Danmark. Bassist Hans Backenroth er en gigant på den svenske jazzscene,
og Kristian Leth er kendt for sit stabile trommespil og for sine mange initiativer med at
invitere en lang række af udenlandske musikere til Skandinavien.
Ken Peplowski (sax, cl) Ole Kock Hansen (p), Jacob Fischer (g),
Hans Backenroth (b), Kristian Leth (drm)
Søndag d. 6. maj kl. 17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 130/150

Mogensen/Ulrik Quartet feat.
Steve Swallow
Steve Swallow er levende jazzhistorie. Internationale jazznavne, der har nydt godt af Swallows
melodiøse kompositioner og virtuose bassspil,
er omfattende og tæller navne som Gary Burton,
Carla Bley og John Scofield.
Denne koncert præsenterer Swallow sammen
med Hans Ulrik, Heine Hansen og Anders Mogensen, musikere der alle er velkendte navne i
dansk og international jazz
Koncerten præsenterer materiale fra alle fire musikere, ikke mindst klassiske Swallownumre som Falling Grace og Eierdown, der allerede har fundet vej ind i The Great American Songbook.
Hans Ulrik (sax), Heine Hansen (p), Steve Swallow (el-b), Anders Mogensen (drm)

www.dengamleby.dk

www.fondenvoxhall.dk

www.aarhusbluesforening.
squarespace.com

på Telefontorvet
i Aarhus

www.aarhusjazzklub

Jazzhors

er en levende
jazzklub i
Horsens
www.jazzhors.dk

på Bindslevs Plads i Silkeborg
www.frokostjazz.dk

www.sunship.dk

Underværket i Randers
www.jazzens-venner.dk

jazzitrekanten.dk

Nyttig viden om Jazzselskabet
Hvis du vil følge med i Jazzselskabets aktiviteter, kan du:
* besøge hjemmesiden http://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

Jazzselskabets bestyrelse

Med Grauballe Bryghus genoptager vi det gamle håndværk med ølbrygning på Danmarks gårde.
Vi ønsker at forene den nyeste viden om bryggeriteknologi og brygprocesser med de gamle brygtraditioner.
Grauballe Bryghus er et mikrobryggeri etableret på en
nedlagt landejendom udenfor Grauballe ved Silkeborg.
En tanke, der længe havde ligget og modnet, blev ganske konkret for brygmester William Frank, da de første
fustager Mørk Mosebryg blev solgt i efteråret 2002.

