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Søndag d. 24. januar, kl 15
Gyngen, FO-byen, Frederiksgade 78c
Entré: 130/100/50

Vi ønsker hinanden godt nytår og nyder et glas 
cava til tonerne fra Kira Martini Quartet.  Kira har 
de seneste år vokset sig til en stærk stemme 
indenfor vokaljazzen på den danske jazzscene. 
Hun formidler jazzens væsen med kærlighed og 
autenticitet og har med sit nærvær og sin varme 
stemme vundet mange hjerter blandt publikum 
og anmeldere. Repertoiret er bredt og indehol-
der både velkendte jazz-standards, egne kom-
positioner, brasilianske perler, blues, og skandi-
naviske folkemelodier. Kira Martini har en stor 
stemme i en lille krop, der med både lethed og 
dybde formår at komme vidt omkring, og hun er 
af anmeldere blevet rost for sin fortolkningsev-
ne, alsidighed og sangskrivning i krydsfeltet mel-
lem forskellige genrer. Kira er pladeaktuel med 
sin septets seneste udgivelse, Warm Valley, der 
udkom i slutningen af 2019 på det legendariske 
Københavnske jazz-label, Storyville Records.

Kira Martini (voc)
Christina von Bülow (as)
Zier Romme (p)
Joel Illerhag (b) 
Morten Ærø (d)

I maj 2019 akkompagnerede Mads Bærentzen 
Aarhus Pigekor. På et tidspunkt skulle kormed-
lemmet Nanna Kamp synge solo. Nannas klang, 
frasering og den lyriske klarhed i hendes stem-
me slog fuldstændig benene væk under Mads. 
Det blev starten på et musikalsk samarbejde 
der resulterede i CD-albummet “Kindness in 
your eyes”, som du kan nyde resultatet af ved 
disse to koncerter. Bærentzen har komponeret 
12 numre, og Helle Hansen har skrevet tekster-
ne. Stilistisk befinder musikken sig i et lyrisk, 
nordisk univers med et strejf af jazz og improvi-
serede elementer.

Ved koncerterne bliver der mulighed for at købe 
CD-en med hjem i signeret udgave. 

Nanna Kamp (voc)
Mads Bærentzen (p)

Søndag d. 31. januar  kl. 14 og 16
Gyngen, FO-byen, Frederiksgade 78c
Entré:  50

NYTÅRSKUR
KIRA MARTINI 
QUARTET

Feat. Christina von Bülow

Jazzselskabet er kommet helskindet igennem 
det, der forhåbentlig er de værste corona-van-
skeligheder for livemusikken i Danmark. Vi 
har overstået et ekstraordinært pakket efter-
årsprogram, pga. de mange udsatte koncer-
ter fra foråret og sommeren. Dog har vi stadig 
et hængeparti på godt en håndfuld orkestre, 
som således har fundet vej ind i dette program 
sammen med de nye. Uanfægtet er selvfølge-
lig den høje kvalitet, og vi glæder os meget til 
at præsentere forårets orkestre for jer. 

Vi er rigtig godt på plads i FO-byens nye Ma-
ritza-sal, og glæder os til at se og mærke de 
yderligere forbedringer Gyngen har planer 
om at gennemføre, så vi på sigt kan præsen-
tere det, der nok bliver de hidtil bedste faste 
rammer for jazzkoncerter i Jazzselskabets 
historie. 

Desuden fortsætter vi med at arbejde på vo-
res ambition om at sprede livejazz til yngre 
generationer af aarhusianske koncertgæn-
gere. Også i foråret 2021 præsenterer og 
samarbejder vi om hhv. en børnejazzkoncert 
på DOKK1 og en koncert på Aarhus’ hotteste 
jazzsted, Erlings Jazz- & Ølbar. 

Jazzselskabet står solidt på skuldrene af den 
generation, som har formet det i dets første 
50 leveår. Uden jer intet Jazzselskab. Men 
hvis vi skal forblive bæredygtige også de 
næste 50 år, må vi række ud efter næste ge-
neration af jazzfanebærere og -koncertgæn-
gere. Vi vil derfor opfordre jer til at invitere 
unge musikinteresserede med til koncert. 

Vi håber, I alle vil støtte op om denne vigtige 
mission.

På bestyrelsens vegne,
Kenneth Robert Boggs
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Under Vinterjazz 2021 kan du opleve kulmi-
nationen af det musikalske samarbejde mel-
lem Blood Sweat Drum + Bass idemand og 
musikalske leder Chappe og forrygende afri-
kanske Dawda Jobarteh på kora (afrikansk 
harpe) og vokal. Du kommer til at lytte til 
inciterende vestafrikanske rytmer, der leven-
degøres af BSD+Bs to trommeslagere i tæt 
sammenspil med den fænomenale percussi-
onist Sal Dibba.

Oven på dette fundament tilsættes BSD+Bs 
mangefacetterede farvepalet i den 13 m/k 
store hornsektion og Palle Mikkelborgs lyri-
ske trompet.

Tirsdag den 23. februar kl. 20.00
Musikhuset, Rytmisk sal
Thomas Jensens Allé 2
Entré: 200/150/75

Vi overrækker landets ældste jazzpris. Inden 
prisoverrækkelsen er der koncert med kvin-
tetten Bagland. Bagland ledes af trompetist/
komponist, Jakob Sørensen, og består af mu-
sikere, der alle har rødderne stærkt forankret i 
den skandinaviske lyd. Musikken er inspireret 
af det øde og åbne nordiske landskab, hvor ly-
riske melodier kendetegner kompositionerne. 
Bagland arbejder samtidig med en elektronisk 
lydside, som tilføjer et legende og energisk ele-
ment til musikken, der både rummer håb, glæ-
de, længsel og melankoli. 

Fredag d. 12. februar, kl 16.
Store Sal, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
Entré: Nærmere information følger

BLOOD SWEAT 
DRUM + BASS 
Feat. Dawda Jobarteh og 
Palle Mikkelborg

Orkestret har siden 2015 udgivet tre albums 
– senest det anmelderroste ”Cirkel” fra 2019. 
Det er et album som trækker tråde til Skagen 
i slutningen af 1800-tallet, hvor blandt andre 
skagensmalerne portrætterede livet og alle 
dets stemninger – fra de små glæder til de sto-
re spørgsmål. 

Jakob Sørensen (t)
Alex Jønsson (g)
Mathias Jæger (p)
Frederik Sakham (b)
Frej Lesner (d)

OM ALBUMMET ”CIRKEL” SKREV LONDON JAZZ: 

“This album is a truly magical musical masterpiece 
 from one of the up and coming stars of jazz at this time. 
It is, so far, one of the standout releases of 2019 
and will no doubt be on many a playlist for years to come.” 

GAFFELPRISOVERRÆKKELSE 
KONCERT MED BAGLAND &

Endelig krydres dette festfyrværkeri med 
lydflader fra orkestrets to elektroniske trold-
mænd Søren Lyngsø og Aske Bode. Voka-
lerne fra Dawda Jobarteh, Sal Dibba og BS-
D+Bs sanger Turid Guldin vil sammen med 
Mikkelborgs trompet være gennemgående i 
hele koncerten

Koncerten vil dels bestå af numre fra Dawdas 
nye album, dels en helt ny suite komponeret 
af Chappe: The Blood Sweat Drum + Bass 
African Explosion.



FOTOS FRA 
JUBILÆUMSKONCERTEN
20. september 2020
Foyéren, Musikhuset Aarhus

Fotos Hreinn Gudlaugsson

Jens Søndergaard (as)
Scott Westh: (t) 
Esben Tjalve (p)
Jens Jefsen
Kresten Osgood (d)

Peter Laugesen



HVALFUGL tilhører en spændende ung gene-
ration af musikere, som bygger bro mellem nor-
disk folkemusik og jazzens klang. Der en per-
lende friskhed og en egen lyrisk nerve i trioens 
bud på jazzet folkemusik til vores tid, og med 
deres legende sammenspil bliver man elegant 
sendt i retning af både lyse nordiske nætter og 
trækronerne.

Allerede med debutalbummet “By” fik Hval-
fugl en del opmærksomhed fra både danske 
og udenlandske medier. På opfølgeren, “Som 
en faldskærm”, nuanceres en gennemgåen-
de kredsen omkring lethed og tyngde, sorgløs 
sommerstemning og uudgrundelig efterårsme-
lankoli. En balance, som man også finder i den 
danske og svenske folkemusiktradition. Deres 
seneste udspil, “Øjeblikke vi husker”, er et nyt 
kapitel, der med gæstemusikere formår at føre 
trioens lydunivers op i nye højder.

Jonathan Fjord Bredholt (p/harmonium)
Jeppe Lavsen (g)
Anders Juel Bomholt (b)

LITTLE NORTH besidder de ekstraordinære 
færdigheder, det kræver at tilføje et nyt og spæn-
dende kapitel til skandinavisk jazz. Deres klas-
siske akustiske klavertrio-format skaber atmo-
sfæriske lydbilleder, der lyder langt større, end 
konstellationen lægger op til. Det er en fængs-
lende filmisk lyd skabt i mødet mellem moderne 
minimalisme og den nordiske jazztradition.

Little Norths kompositioner, der består af lige-
fremme melodier i komplekse arrangementer, 
giver lige så meget opmærksomhed til de toner, 
der ikke spilles, som dem lytteren hører. I ty-
pisk nordisk jazztradition skaber de subtile skift 
mellem dur og mol og en særlig melankoli, som 
kun skandinaverne kan. Med telepatisk samspil 
bevæger trioen sig ubesværet mellem komposi-
tion og improvisation på en måde, der fra første 
anslag inviterer publikum med på en rejse, hvor 
alt er muligt.

Benjamin Nørholm Jacobsen (p)
Martin Brunbjerg Rasmussen (b)
Lasse Jacobsen (d)

Søndag d. 21. marts, kl 15
Gyngen, FO-byen, Frederiksgade 78c
Entré: 130/100/50

LITTLE NORTHHVALFUGL

&

LIIS er et norsk-tysk-dansk samarbejde, 
som kombinerer kølig nordisk melankoli med 
Berlins hidsige storbypuls. Det er på én og 
samme tid lyden af tomheden i en øde skov 
lige efter snefald og et svedigt dansegulv i en 
funky natklub. Men mest af alt er Liis lyden 
af en legende energi, der udfolder sig med 
tryllebindende vokal, smittende rytmer og 
fængende melodier. Liis blander pop, jazz og 
singer-songwriter med etnisk musik, rock og 
electronica, hvorudaf de skaber en frisk og 
smagfuld musikalsk cocktail. Stilistisk er det 
en blanding af Björk, Bill Frisell og Bon Iver.

Live Foyn Friis (v, synths, perc)
Karsten Lipp (g, b, electronics)
Christian Windfeld (d)

Søndag d. 7. marts, kl 15
Gyngen, FO-byen, Frederiksgade 78c
Entré: 130/100/50 

LIVE FOYN FRIIS TRIO er en intim konstel-
lation, hvor vokal, trompet og guitar får mas-
ser af plads og udfoldelsesmuligheder. Ma-
terialet bliver en blanding af original musik, 
brasilianske sange og gamle amerikanske 
standards, der fremføres med et glimt i øjet, 
tilstedeværelse og improvisation. Trioens fo-
kus er musikalsk glæde tilsat Live Foyn Friis’ 
karakteristiske, legende vokal, om hvilken 
Jazz Special har skrevet følgende: ”Det er 
utroligt opløftende, at vores lille land giver 
udfoldelsesmuligheder for en kunstner på 
dette niveau og musik af denne støbning. 
Live Foyn Friis har ægte X-faktor”.

Live Foyn Friis (voc)
Pelle von Bülow (g)
Jonas Due (t)

LIVE FOYN 
FRIIS TRIO

&
LIIS

DOBBELTKONCERT DOBBELTKONCERT 

Generalforsamling i Jazzselskabet 
Klokken 13.00
Café Nicolai
FO-byen



Tag med percussionisten Thomas Ousager jor-
den rundt på mindst 80 percussioninstrumenter: 
Du kommer til at opleve lyden af junglens un-
derskov, Asiens stemningsfulde gonger, conga-
rytmer fra Cuba og pandeiro fra Brasilien. Fyr 
den af til hiphop rytmer fra USA og rap fra Dan-
mark på percussioninstrumenter du ikke vidste 
fandtes. 

Hop med på rejsen når percussionisten Thomas 
Ousager bryder hverdagens trommerum, starter 
Expressen og suser af sted. Med udgangspunkt 
i trommer og percussioninstrumenter tager vi på 
en rejse til de lande instrumenterne kommer fra. 
Her spiller og oplever vi rytmer, sang, dans og 
bevægelse fra andre kulturer. På trods af store 
afstande, sprogbarrierer og kulturkløfter lærer 
vi, at musik og rytmer er universelle. Ligegyldigt 
hvor du kommer fra, kan vi altid mødes i mu-
sikken.
Thomas Ousager (perc)

Søndag d. 4. april, kl 15 
Voxhall, Vester Allé 15, 8000 Aarhus
Entré: 160/130/65

På foranledning af JazzselskabetAarhus gen-
opstår den legendariske Jens Jefsen Trio til en 
unik konceptkoncert. Trioen skal i udgangs-
punktet fremføre albummet, ‘Interaction’, som 
blev indspillet i DR’s studie 1 i Århus i 1990 og 
udgivet året efter. 

Det at fremføre et specifikt album fra start til 
slut er et koncept, der er forholdsvis usædvan-
ligt i jazzmiljøet, men som i flere år har været 
dyrket inden for pop- og rockgenren. Det er 
glædeligt at Jens Jefsen Trio har været nys-
gerrige nok til at tage vores udfordring op. Der 
vil blive tale om en genfortolkning af materialet 
fra ’Interaction’, og således vil musikken – tro 
mod det jazzen er – ganske givet flyde nye 
og andre steder hen, end den gjorde for knap 
30 år siden, da den blev indspillet. Der ven-
ter først og fremmest publikum en særdeles 
spændende oplevelse, der for nogle meget vel 
også bliver temmelig nostalgisk.

GAFFA SKREV OM ’INTERACTION’
“Dette er et veritabelt stjerneskud af en pla-
de, der indeholder utrolig smuk musik, frem-
ført med sjælden nerve. Her bliver virkelig 
tryllet, og selv om ’Interaction’ står i Jefsens 
navn, er det fuldt fortjent, at hans to med-
spillere også er fremhævet på omslaget.”

Feat. Uffe Steen og Jonas Johansen

JENS JEFSEN 
TRIO

Jens Jefsen (b)
Uffe Steen (g)
Jonas Johansen (d)

Lørdag 27. marts kl. 14.00
Store Sal, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
Entré: 110/80/30

TROMMERUM 
EXPRESS 
Trommerejse for børn i alle aldre

24. JANUAR
Nytårskur: Kira Martini Quartet feat. Christina 
von Bülow

31. JANUAR
Nanna Kamp/Mads Bærentzen Duo

12. FEBRUAR
Gaffelprisoverrækkelse + koncert med Bagland 

23. FEBRUAR
Blood Sweat Drum + Bass feat. Dawda  
Jobarteh og Palle Mikkelborg

7. MARTS
Live Foyn Friis Trio + Liis:                                                                                                                    

21. MARTS           
Hvalfugl + Little North                                                                                    

27. MARTS    
Trommerum Express - trommerejse for børn i 
alle aldre                                                        

4. APRIL 
Jens Jefsen Trio feat. Uffe Steen og Jonas  
Johansen                                                                 

2. MAJ
Norma Winstone & The North + Percy  
Pursglove

9. MAJ                                                                                             
Caixa Cubo Trio feat. Christina von Bülow 

26. MAJ
Jazz in Generations

KALENDER



Glæd dig til en unik koncert med verdensstjer-
nen Norma Winstone. Norma Winstone brød 
igennem i 1960’erne, og hun er simpelthen en 
af ’the grand ladies of modern jazz vocal’. Med 
sin helt særlige lyriske tilgang til jazzvokal har 
hun påvirket generationer af yngre sangerinder. 
Ikoner som Ralph Towner, Egberto Gismonti og 
Steve Swallow har samarbejde med Winstone, 
og det har også den canadiske trompetist Ken-
ny Wheeler. Og netop Wheelers musik er ud-
gangspunktet for koncertens repertoire. 

NORMA WINSTONE 
& THE NORTH + 
PERCY PURSGLOVE

Søndag d. 2. maj kl 20
Musikhuset, Thomas Jensens Allé 2  
Entré: 195/165/90

Med på scenen er The North og den engelske 
stjernetrompetist Percy Pursglove. Det Juno 
Award-vindende orkester The North, med pia-
nisten David Braid i front, har tidligere givet en 
mindeværdig koncert i Jazzselskabet.  Vi ga-
ranterer en koncertoplevelse af international 
klasse.

Norma Winstone (v)
Percy Pursglove (t)
Mike Murley (s)
David Braid (p)
Johnny Åman (b)
Anders Mogensen (d)

Brasilianske lydlandskaber i skøn forening med 
moderne jazz, serveret med overskud og mas-
ser af spilleglæde. Caixa Cubo Trio har spillet 
sammen siden 2007 og udgøres af tre af Brasili-
ens bedste musikere. Gruppen – der har gæstet 
jazzfestivaler over hele kloden – har hele seks 
anmelderroste albums i bagagen og tre albums 
med nyt materiale er på vej.

Velspillende Christina von Bülow – der færdes 
hjemmevant i de brasilianske rytmer og toner 
– er inviteret med som særlig gæst ved denne 
lejlighed. 
 
Henrique Gomide (p)
Noa Stroeter (b)
João Fideles (d)
Christina von Bülow (s) 

Søndag d. 9. maj kl. 15
Gyngen, Frederiksgade 78C
Entré: 130/100/50

CAIXA CUBO TRIO 
Feat. Christina von Bülow

PLAY KENNY 
WHEELER
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Fotos Hreinn Gudlaugsson



Under titlen ’Jazz in Generations’ mødes jazz-
miljøet i Aarhus på tværs af generationer. Kon-
certen finder sted på det hyggelige Erlings Jazz - 
og Ølbar, og du vil få et indblik i den kunstneri-
ske kvalitet og spændvidde som findes lige nu i 
aarhusiansk jazz. 

Du kan opleve den elegante trommeslager Jes-
per Bo Knudsen, der siden 1980 har sat sit ge-
digne aftryk på dansk musikliv, både inden for 
fusionsjazz med Niels Rydes Septet såvel  som 
inden for moderne kammerjazz á la Thomas 
Sejthens Trio.  Jesper har fået en del af sin mu-
sikalske opdragelse, når han som tilhører gæ-
stede Jazzselskabet med sin far, Bent Knudsen, 
en af Jazzselskabets stiftere. 

Viktoria Holde Søndergaard er et friskt, ungt skud 
i dansk jazz. Viktoria har studeret på konservato-
riet i Aarhus og Paris. Hun er en af få jazzvibrafo-
nister i Danmark, og hun har allerede et særdeles 
godt greb om instrumentets unikke lyd.  

26. maj kl. 19.00
Erlings Jazz- & Ølbar, Nørreport 8
Entre: 130/100/50

Cesar Joaniquet er fra Barcelona, men bosat i 
Danmark siden 2012. Han er som saxofonist og 
komponist   aktiv på den europæiske jazzscene. 
Cesar skaber musik med en lyrisk lyd der er fuld 
af nutidige påvirkninger. 

De tre musikere vil medbringe egne kompositio-
ner til denne særlige trio. Læn dig tilbage og nyd 
mødet med Jazz in Generations. 

Jesper Bo Knudsen (d)
Viktoria Holde Søndergaard (vib)
Cesar Joaniquet (ts)

JAZZ IN 
GENERATIONS

Foto Hreinn Gudlaugsson

Erlings Jazz- & Ølbar
Vinderen af Aarhus Jazztalentpris 2020 

TILLYKKE

”Kombinationen af hyggelig stemning, 
et spændende musikprogram og god kontakt 
til både musikere og publikum har vist sig 
at være en succes.”
(Fra Aarhus Jazzfestivals pressemeddelelse)

Jazzselskabet Aarhus modtager støtte fra:

Partnere for Jazzselskabet Aarhus



Hvis du vil følge med i Jazzselskabets aktiviteter, kan du:
• besøge hjemmesiden jazzselskabetaarhus.dk
• melde dig ind via hjemmesiden
• tilmelde dig nyhedsbrevet via hjemmesiden
• besøge Jazzselskabets Facebookside

Billetter sælges ved indgangen på koncertdagen eller i 
forsalg. Vi anbefaler alle at købe billetter i forsalg.

FORSALG
Hovedparten af koncerterne sælges over Yourticket.
Koncerter i Musikhuset sælges af Musikhuset. 
Brug link på Jazzselskabets hjemmesiden for medlemspris.

NYTTIG VIDEN OM BILLETTER OG MEDLEMSSKAB

JUBILÆUMSKONCERTEN
Forside- og bagsidefotos Hreinn GudlaugssonKresten Osgood

http://jazzselskabetaarhus.dk

