
JAZZSELSKABET AARHUS

juli - december 2019

Line Kruse



Kalender

Søndag d. 15. september kl. 13, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, entré: 130/100/65
Martin Fabricius Trio

Fredag d. 12. juli kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, Entré: 130/100/65 
Morten Ramsbøl True North

Søndag d. 14. juli kl. 17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, Entré: 130/100/65 
Peter Laugesen Og Den Kosmiske Trio

Søndag d. 21. juli kl.17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, Entré: 130/100/65
Karmen Rõivassepp Quartet

Tirsdag d. 16. juli kl.17, Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade, Entré: 130/100/65
Thommy Anderssons Wood Blood Ensemble

Lørdag, d. 13. juli kl. 14.30, SPOT - Royal - scenen, Immervad 2-8, Fri entré 
Dobbeltkoncert: Astrid Engberg / Kalaha

Lørdag, d. 20. juli kl. 14.30, SPOT - Royal - scenen, Immervad 2-8, Fri entré 
Dobbeltkoncert: Jeppe Zeeberg / Girls in Airports

Søndag d.25. august, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38
kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16  Bernstein, Schack, Bodilsen, Mogensen, Fri entré

Tirsdag d. 3. september kl. 20, Musikhuset, Rytmisk Sal, Entré: 150/100
The Electro Acoustic BSD+B Experience

Søndag d.22. september, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38
kl. 13  Jazz Jam Session, Fri entré
Kl. 16  Big Fun, Entré: 130/100/65



Kalender

Søndag d. 29. september, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38
kl. 13  Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16  Rudy Smith Quartet, Entré: 130/100/65

Fredag d. 4.oktober kl. 19.30, JAZZ & VENNER, A-HUSET, Skovgaardsgade 3-5, Entré:100/50
Bergcrantz Quintet: Messengers of Music – A Divine Force

Torsdag d. 17. oktober kl. 19, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Entré: 130/100/65
Saluzzi, Fracchi, Bisgaard + Ipland & Vandsø - Lyden af Aarhus

Søndag d. 3. november kl. 17, Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade, Entré: 150/120/65
Line Kruse Septet

Søndag d. 10. november, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38 
kl.  13  Jazz Jam Session, Fri entré 
kl. 16  Gorm Askjær Secret Safari, Entré: 130/100/65

Søndag d. 24. november kl. 17, Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade, Entré: 130/100/65
Rolf Thofte Kvartet

Torsdag d. 5. december kl. 19 Musikhus Aarhus, Lille Sal, Entré: 210/180 + gebyr
Falgren - Jers Kvintet ”En Dansk - Svensk Jul”

Søndag d. 27. oktober, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38
Kl. 13  Jazz Jam Session, Fri entré
Kl. 16  dobbeltkoncert: Svaneborg Kardyb / OrgelDuo, Entré: 130/100/65

Søndag d. 17 november, TIR NA NOG, The Merchand Room, Frederiksgade 38
kl. 13  Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16  Veronica Mortensen, Entré: 130/100/65

Priser: ikke medlemmer af Jazzselskabet / medlemmer / unge under 25   



Jazzselskabet Aarhus

Stiftet den 20. september 1970.
Nørre Allé 96, 4. th. 8000 Århus C
Ulrik Bisgaard (fmd.) tlf. 72286338
Billetbestilling Herbie Meinke
tlf.: 30825626
CVR: 97016 968  Giro: 327-4179
e-mail: jazzselskabet@gmail.com
www.jazzselskabetaarhus.dk
Medlemsskab: kr. 200.- /år
Studerende:  halv pris til alle Jazz-
selskabets egne koncerter.
Bankkonto: Danske Bank
reg. 9570 konto 3274179
giro: 327-4179
Mobile Pay: 77147
Husk at oplyse afsenderen.

Jazzselskabet Aarhus takker Statens Kunstfond og 
Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice for øko-
nomisk støtte til vores aktiviteter.

Jazzselskabet takker for bidraget til vores flygel

Formanden har ordet

Programmet du sidder med byder på 19 gode jazzoplevelser - seks koncerter i Aarhus 
Jazzfestival og 13 koncerter i løbet af efteråret. 
Vi har fundet plads til både danske og internationale navne, og du kan opleve en bred 
vifte af jazz: fra avantgardejazz, fusionsjazz, jazz & poetry til electronica-bigbandjazz,  
fra orgelduojazz til vokaljazz, tango- og latinjazz med violin, jazz på steelpans og - ved 
årets afslutning - en koncert med dansk-svensk julejazz.  
Efteråret byder også på en foredragskoncert,  hvor vi bryder det traditionelle koncertfor-
mat op og inviterer dig på rejse gennem lyden af Aarhus med musik, soundscapes og 
oplæg.  
For at række bredere ud til byens jazzlyttere,  prøver vi i efteråret  to nye spillesteder af: 
Tir Na Nog, The Merchand Room i Frederiksgade og Dokk1 på havnen. På Tir Na Nog vil 
der som optakt til koncerterne være jamsession med byens jazzprofiler. Der vil stadig 
være enkelte koncerter i Kunsthal Aarhus.
Fem af vores koncerter er gratis takket være en generøs økonomisk håndsrækning fra 
SPOT - festival og United Beverage. 
Vi håber du vil tage godt imod de mange nye initiativer og glæder os til at se dig.

På bestyrelsens vegne, 
Ulrik Bisgaard





Den danske sanger, producer, komponist, musiker og DJ, Astrid Engberg, sætter sit eget 
unikke twist på den moderne soul. Hun henter inspiration i mange forskellige genrer 
såsom jazz, soul, hiphop, klassisk såvel som elektronisk musik til sine musikalske land-
skaber, der både trækker på musikerens skandinaviske rødder såvel som mange rejser.
Astrid Engbergs stemme rummer både en oprigtig skrøbelighed og en dyb styrke, der 
bærer teksterne sikkert frem. Hun har både haft succes med sin egen musik, men har 
også arbejdet sammen med musikere over hele verden og optræder på mere end tyve 
internationale albumudgivelser.
Arbejdet som både musiker og DJ har givet Astrid Engberg en stor liveerfaring, som vil 
være til stede på SPOT Royal scenen denne sommer i forlængelse af hendes optrædener 
på dette års SPOT.

Kalaha har de seneste år arbejdet på at nedbryde genredefinitioner inden for musikken, 
hvor de hensynsløst blander bandets eget musikalske udtryk med alle tænkelige genrer 
og indtryk, de kan komme i nærheden af. Resultatet er et farverigt og uforudsigeligt lyd-
billede af kalejdoskopisk festmusik, der tager dig med til alt fra elektroniske gadefester til 
stammedans; ganske enkelt lyden af en globaliseret verden.
Midt i de festlige og hede rytmer finder du dog også et eftertænksomt og velreflekteret 
tekstunivers, der ligesom tonerne udspiller sig i et univers farvet af globaliseringens 
mange emner og facetter.
De velspillende musikere fra Kalaha byder op til dans og fest i ramme alvor på SPOT Royal 
scenen denne sommer.

Dobbeltkoncert
Lørdag, d. 13. juli kl. 14.30
SPOT - Royal - scenen, Immervad 2-8
Fri entré

Kalaha

Astrid Engberg



Jeppe Zeeberg har en personlig og kompromisløs musikalsk stil, hvori han blander genrer 
inden for jazz og fri improvisation. Den konservatorieuddannede musiker har vundet flere 
priser og udmærkelser for sin musik og har også modtaget internationale roser fra bl.a. 
det amerikanske magasin All About Jazz for flere af sine udgivelser.
Uden for sit eget musikalske virke har den virtuose Jeppe Zeeberg deltaget i en lang række 
forskelligartede kunstneriske projekter inden for alt fra avantgardemusik til stumfilm.
Den mere avantgarde jazz møder det mainstream, når Jeppe Seebergs pianocentriske 
musik rammer SPOT Royal denne sommer.

Girls in Airports består af fem musikere og komponister, der siden sin begyndelse i 2009 
har søgt inspiration i både moderne jazz, global folklore og minimalisme tilsat synthe-
sizere og en umiskendelig atmosfærisk lyd. Medlemmerne jonglerer alle med forskellige 
soloprojekter ved siden af Girls in Airports, hvilket er med til kontinuerligt at forny bandets 
lyd.
Det er ikke et uset koncept at fusionere jazz med folk og toner fra andre verdensdele, 
men Girls in Airports gør det på en særligt subtil og elegant måde, hvor de forskellige 
instrumenter lige fra slagtøj til blæsere smelter flot sammen og nikker venligt i retning af 
navne som Brian Eno.
Den unge jazzgruppe har allererede markeret sig internationalt og har repræsentanter 
både i Tyskland og England. Det er således et rutineret jazzband, der indtager SPOT Royal 
til sommer og lader de nordiske euro-jazzlounge-toner flyde ud over Åboulevarden.

Girls in Airports

Jeppe Zeeberg

Dobbeltkoncert
Lørdag, d. 20. juli kl. 14.30

SPOT - Royal - scenen, Immervad 2-8
Fri entré



Morten Ramsbøl True North

Melodisk jazz med en nordisk tone. Morten Ramsbøl er særdeles velkendt i Aarhus. Han 
var i en årrække fast bassist i Aarhus Jazz Orchestra. I 2013 blev han udnævnt til ”baspro-
fessor” ved det rytmiske musikkonservatorium på universitetet i Graz i Østrig.
Under et ophold i Danmark i sommeren 2017 blev Morten Ramsbøl inspireret til at skrive 
musik for nogle af sine yndlingsmusikere samt en strygekvartet. Musikken blev arrangeret 
af hans ven og trommeslager – østrigeren Reini Schmölzer.
Samarbejdet resulterede i CD›en  Morten Ramsbøl True North. CD’en er blevet kaldt et 
mesterstykke, og stilen er præget af en melodisk, nordisk tone.
Morten Ramsbøl (b), Julian Argüelles (sax), Jacob Karlzon (p), Reini Schmölzer (drm),     
Igmar Jenner (vio), Andreas Semlitsch (vio), Delphine Krenn-Viard (viola), Katja Finsel (vc).

Fredag d. 12. juli kl. 17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 130/100/65
Forsalg via www.billetto.dk

Søndag d. 14. juli kl. 17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade
Entré: 130/100/65
Forsalg via www.billetto.dk

Peter Laugesen Og Den Kosmiske Trio
Irene Becker og Pierre Dørge er kendt fra New Jungle Orchestra. Den opfindsomme
Benita Haastrups batteri af trommer og slagtøj har ligeledes været rundt i verden; hun 
har spillet “love notes from the madhouse” med John Tchicai og den amerikanske digter 
Yusef Komunyakaa, og hun er en af “The Sophisticated Ladies”. Tilsammen er de tre “Den 
kosmiske Trio”, og sammen med digteren Peter Laugesen udfolder de et aldrig før set el-
ler hørt univers af lyd, der i sin utilregnelighed af fregatguitar, trompetkonkylier, abstrakte 
lydlandskaber, deep blues, pulserende trommer og skiftende ordbilleder kan få en ny tids 
jungle til at bryde jublende frem gennem asfalten, så ingen by længere nogensinde vil 
kunne stå helt stille på benene. Det er fremtidens musik og poesi med dybe rødder i den 
globale natur og dens måde at være natur på. Her er intet udelukket, Dada møder Buddha 
og åbner alle døre. Bare kom ind.
Peter Laugesen (ord, recitation, vokal), Irene Becker (p,keys, electro-samples),
Pierre Dørge (strengeinstrumenter, småt slagtøj & konkylie), Benita Haastrup (perc, drm).



Tirsdag d. 16. juli kl.17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade

Entré: 130/100/65 
Forsalg via www.billetto.dk

Søndag d. 21. juli kl.17
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade

Entré: 130/100/65
Forsalg via www.billetto.dk

Ved denne koncert kan du opleve svensk folklore og fri improvisation med Thommy 
Anderssons spændende orkester Wood Blood Ensemble.
Musikken er ”til stede her og nu-musik”. Musik, der bevæger sig, søger frem og tilbage 
mellem historie og fremtid.
Centralt for Wood Blood Ensemble er den organiske struktur med klare melodier, der af-
spejler en stærk indflydelse fra svensk folklore og fri improvisationsmusik.
Thommy Andersson er højt værdsat for sin dybt personlige stil og varme og ”woody” tone 
fra den svenske folkemusiktradition.
Thommy Andersson (b, vc, comp), Josefine Cronholm (voc),
Bent Clausen (vib, cym), Jonas Berg (p), Anders Banke (sax, fl, b-cl, cl),
Jacob Munch (tba, b-trb, voc), Gunnar Halle (trp), John Fromsgaard (sound).

Fængende melodier og ærlig historiefortælling. Jazzselskabet runder festivalen af med et 
rigtigt stjerneskud på jazzhimlen – estiske Karmen Rõivassepp.
Hendes musik byder på oprigtig glæde, rolig melankoli og skjult sorg gennem fængslende 
melodier og ærlig historiefortælling både på engelsk og estisk.
Karmen Rõivassepp Quartet skaber musik inden for den moderne jazz med en sofistik-
eret melodisk og harmonisk tilgang og musikalsk samspil, der bringer nyt liv til jazzen.
I juni 2018 udgav kvartetten albummet Dance of Sounds, der har fået positiv respons fra 
kritikerne og blev nomineret til The New Danish Jazz Artist på Danish Music Awards 2018. 
Karmen Rõivassepp (voc), Simon Eskildsen (p), 
Adrian Christensen (b), Daniel Sommer (drm).

Thommy Anderssons 
Wood Blood Ensemble

Karmen Rõivassepp Quartet



Tirsdag d. 3. september kl. 20, Musikhuset, Rytmisk Sal
Entré: 150/100, Forsalg: Musikhuset
Medlemsrabat via www.jazzselskabet.dk

The Electro Acoustic BSD+B Experience
Oplev Blood Sweat Drum + Bass, Jens Chr. Chappe Jensen og ToneArt eksperimentere 
med nye strategier for komposition, improvisation og instrumentation for stort jazzorke-
ster i sammenhæng med avanceret elektronisk lydbearbejdning.Til koncerten vil det 25 
m/k store BSD+B arbejde med visuelle effekter og multikanalhøjtalersystem der omslut-
ter lytteren. Derudover vil der bl. a. blive arbejdet med Deep Swarm: det er en hybrid af 
Deep Learning (mønstergenkendelse med kunstige neurale netwærk) og Swarm algorith-
mer (baseret på biologiske flokke bevægelser). samt brugen af ”The Listening Compu-
ter” - en form for kunstig intelligens der interagerer med orkestret akustiske output. Til 
koncerten præsenteres et helt nyt værk af BSD+B´s egen Søren Lyngsø, som normalt 
styrer de elektroniske effekter i orkestret. ToneArt-komponisterne Peter Jensen, Pernille 
Bévort, Emil Hess, Hugh Steinmetz, Radek Wosko, Rene Lars Mogensen og Cesar Joa-
niquet bidrager med hver deres bud på original ny musik. Som sædvanlig er den der står 
som overordnet musikalsk ansvarlig for projektet.  Visuals: Svend Ejnar Fisker Langkjær.
Koncerten er støttet af Statens Kunstfond og Musikpuljen i Aarhus

Bernstein, Schack, 
Bodilsen, Mogensen
Tre af Danmarks fremmeste jazzmusikere teamer i denne kvartet op med en af de mest 
interessante amerikanske guitarister Peter Bernstein. 
Siden starten af 1990’erne har Bernstein tilhørt den absolutte jazzelite. Dette har han be-
vist ved sit duosamarbejde med pianisten Brad Mehldau, såvel som i egen trio, der tæller 
organisten Larry Goldings og trommeslageren Bill Stewart. 
Bernstein flankeres i denne kvartet af tre navne, der har gjort sig bemærket i selskab 
med Joe Lovano, Jimmy Cobb, Tim Hagans, Enrico Rava, Jerry Bergonzi, Stefano Bol-
lani, Steve Swallow, Victor Lewis og Tom Harrell og modtaget grammys i Norge, Canada, 
Italien og Danmark. 
Peter Bernstein (g), Martin Schack (p), Jesper Bodilsen (b), Anders Mogensen (drm).
Koncerten er sponsoreret af United Beverage.

Søndag d.25. august 
kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16 koncert, Fri entré
TIR NA NOG, The Merchand Room
Frederiksgade 38 



Søndag d.22. september
kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16 koncert, Entré: 130/100/65

TIR NA NOG, The Merchand Room
Frederiksgade 38 

BIG FUN betegner deres musik som psykedelisk afrofunk med inspiration hentet i funky 
grooves, jazz og angolansk folkemusik.  Gruppen lover en kogende Hot Pot af cool musik 
leveret med masser af spilleglæde og humor. 

De fire  musikere alle internationalt anerkendte og slår også deres folder med - 
DR Big Band, Old News, Sinne Eeg, Ibrahim Electric og Blicher, Hemmer, Gadd.:
Michael Blicher (ts), Niclas Knudsen (g), Martin Schack (p), Emil De Waal (drm).

Big Fun

Søndag d. 15. september kl. 13
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2

Entré: 130/100/65

Vibrafonisten, Martin Fabricius, er på en mission. Han ønsker at skrive og spille musik, 
som rører folk følelsesmæssigt på tværs af køn alder nationalitet og musikalsk tilhørs-
sted. 
Med sin trio har han spillet koncerter rundt om i Skandinavien, Europa, Asien og Afrika, og 
med tre kritikerroste album i bagagen er hans mission godt på vej til at lykkes.
Martin Fabricius har studeret vibrafon hos jazzlegenden, Gary Burton, på Berklee College 
of Music, hvor han tillige har studeret filmkomposition. Martins tilgang til vibrafonen har 
gjort ham til en af instrumentets fornyere. Gennem en kombination af avanceret spil-
leteknik og elektronisk lyd har han forvandlet vibrafonen til et karakterfuldt instrument, 
som er velegnet til den udtryksfulde og historiefortællende musik, som er blevet hans 
varemærke.
Martin Fabricius (vib), Jacob Hatholt (drm), Andreas Markus (b).

Martin Fabricius Trio



Fredag d. 4.oktober Kl. 19.30
A-HUSET, Skovgaardsgade 3-5, Aarhus
Entré: 100/50

Trompetisten Anders Bergcrantz ekspressive udtryk emmer af intensitet, samtidig med 
at han har en sjælden lyrisk side. Bergcrantz omgiver sig med fire af den nordiske scenes 
mest interessante jazzmusikere. Robert Nordmark hører til den absolutte elite af svenske 
saxofonister, men høres kun sjældent i Danmark. Det rådes der nu bod på. Rytmegruppen 
er en af tidens mest sammenspillede. De har spillet over 300 koncerter, og har turneret 
over det meste af verden med jazzikoner, som David Liebman, Tim Hagans og Jerry Ber-
gonzi. 
En klassisk jazzkvintet i absolut verdensklasse.
Anders Bergcrantz (trp), Robert Nordmark (sax), Carl Winther (p), 
Johnny Åman (b),  Anders Mogensen (drm).
Koncerten arrangeres i samarbejde med Jazz & Venner.

Bergcrantz Quintet: 
Messengers of Music 
– A Divine Force

Rudy Smith Quartet
Jazzselskabet har gennem årene præsenteret utallige spændende musikere spillende på 
alskens instrumenter fra alverdens lande. Men så vidt vides, har vi aldrig før haft en trini-
dadiansk olietøndespiller på repertoiret!
Rudy Smith er født på Haiti i 1943. Han kom til Europa i 1962 og begyndte at spille jazz 
inspireret af Milt Jackson. Siden 1983 har Rudy Smith arbejdet med en kvartet her i Dan-
mark, og gennem årene har han raffineret sit musikalske udtryk, hvilket foreløbig kulmi-
nerede for et par år siden med den fortrinlige CD “Glass World”.
Rudy Smith er ledsaget af tre rutinerede herrer, som han har spillet sammen med i mange 
år. Dette er en enestående mulighed for at høre ham, som sjældent har spillet i Aarhus!
Rudy Smith (steelpans), Ole Matthiessen (p), Henrik Dhyrbye (b), Ole Streenberg (dr).

Søndag d.29. september 
Kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
Kl. 16 koncert, Entré: 130/100/65
TIR NA NOG, The Merchand Room
Frederiksgade 38



Dansk dubjazz spillet på trommer og Würlitzer elklaver. Det er minimalistisk musik med 
et luftigt, sfærisk udtryk, hvor elektronisk og akustisk lyd forenes, og hvor fængende 
melodier møder nordiske stemninger.  
Duoen vandt i april JazzDanmarks konkurrence for unge jazzmusikere 2019. Juryens 
begrundelse var følgende: ”De leverede smukke melodier med organiske overgange med 
en elektronisk vibe og en afdæmpet coolness. En minimalisme med et klart kunstnerisk 
overskud med et fantastisk og organisk groove og sammenspil, som var både elastisk 
og dynamisk.” Deres debutalbum, Knob, har været ugens album på P8 JAZZ - DR.
Nikolaj Svaneborg (Würlitzer, Juno, p), Jonas Kardyb (drm, perc).

Dobbeltkoncert
Søndag d. 27. oktober 

Kl. 13 Jam Session, Fri entré
Kl. 16 koncert 

Entré: 130/100/65
TIR NA NOG

The Merchand Room
Frederiksgade 38Svaneborg Kardyb / OrgelDuo

Hvad er det særlige ved lyden af Aarhus - verdens mindste storby? - og hvordan adskiller 
lyden sig fra andre storbyers lyd?  
Den dansk-argentinske trio Saluzzi, Fracchi, Bisgaard giver et originalt bud på, hvordan 
lyden af Aarhus kan udtrykkes i musik. Musikken henter inspiration i de lyde - sound-
scapes - der skaber ‘følelsen af byen’. 
Saluzzi, Fracchi, Bisgaard blev dannet i Buenos Aires i 2017. Kombinationen af sydameri-
kanske rytmer og nordiske klange har bragt trioen på tre turneer i hhv. Danmark og Ar-
gentina med koncerter i Buenos Aires Jazzfestival 2018 som det foreløbige højdepunkt.
I løbet af efteråret udkommer gruppens album ‘Lugar’ - et album der kredser om steder 
og identitet.
Musikken veksler med oplæg af lydforsker Anette Vandsø og lyddesigner Søren Ipland om 
hvilke lyde der skaber byens identitet og erindring for aarhusianerne.
José Saluzzi (g), Juan Fracchi (bas) og Ulrik Bisgaard (drm). 
Anette Vandsø (oplæg), Søren Ipland (oplæg + soundscapes).

Saluzzi, Fracchi, Bisgaard
+ Ipland & Vandsø
- Lyden af Aarhus

Torsdag d. 17. oktober Kl. 19
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2

Entré: 130/100/65

Fortsættes på næste side



Søndag d. 3. november kl. 17
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 150/120/65
Forsalg via  www.billetto.dk

Den i Paris bosiddende violinist Line Kruse har gennem en årrække haft hele ver-
den som sin legeplads. Hun har særligt turneret og markeret sig i den banebry-
dende og meget populære tango-gruppe Gotan Project. Men Line Kruse går også an-
dre og egne veje, hun henter nemlig fordomsfrit inspiration fra jazz, latin, salsa og 
tango og sætter det i en moderne sammenhæng gennem hendes kompositioner, der 
fokuserer mere på indhold end på genrer. Hun er nu aktuel med sit fjerde solo album 
HIDDEN STONE. Traditionelle latinamerikanske rytmer og nordisk tone flyder sam-
men i Line Kruses arrangementer, der spilles med overskud, med hjerte og virtuositet. 
Albummet har fået en varm modtagelse i de franske medier.
Line Kruse medbringer en SEPTET bestående af: 
Jesper Riis (trp), Steen Nikolaj Hansen (trb), Frederic Menzies (sax), Peter Rosendal (p), 
Jesper Thorn (b) og Jonas Johansen (drm).
Fantasyfyldte kompositioner, swingende rytmer og lyrisk enkelhed er grundlaget for en 
musik, som både er intim og udadvendt.

Line Kruse Septet

Bevæbnet med svedige trommerytmer og et gammelt tvivlsomt orgel har Orgelduo kom-
poneret et virvar af sjove, funky og særlige numre, som bliver leveret i en tæt sammenspil-
let og intens pakke. Alt sammen kombineret med den spritnye OrgelDuo tegneserie og 
et godt glimt i øjet. En stor fælles bevidsthed omkring det musikalske udtryk skaber en 
legende dualitet i musikken, og de to musikere bevæger sig elegant rundt mellem jazzens 
undergenrer.

Bagmændende bag projektet, på trommer Daniel Sommer (Ornithopter, Karmen Rõi-
vassepp Group m.fl.) og på keys Simon Eskildsen (Simon Eskildsen Trio, AddisAbaba-
Band, Morten Haugshøj Group m.fl.), bygger videre på deres lange, musikalske venskab 
med OrgelDuo. 

OrgelDuos debutplade udkom i foråret, og har allerede modtaget gode kritiske roser, både 
for det musikalske og visuelle indhold. Pladen er en 12” vinyl, koblet med en tegneserie om 
det ældre ægtepar Hr og Fru Orgelduos vilde jordomrejse. Lær persongalleriet at kende, 
og find din helt egen favorit på: www.orgelduo.dk



Veronica Mortensen har i dag placeret sig som en af landets mest interessante sanger-
inder indenfor jazzen. Hendes varme og afslappede stil er højt elsket af både publikum og 
anmeldere. Hun har udgivet fem albums og skriver en del af musikken selv. Siden hendes 
debutalbum fra 2003 er det blevet til en række koncerter i både ind- og udland, samt 
gæsteoptrædener i flere bigbands. 
Albummet ”Catching Waves” fra 2013 indbragte hende et hæderslegat fra komponist-
foreningen Danske Populær Autorer, og flere af hendes numre har været blandt de mest 
spillede på P8 Jazz.
Med sig på scenen har Veronica et hold af blændende musikere og repertoiret vil bestå 
af udpluk fra hendes 5 albums gennem tiden, som består af både jazzstandards og egne 
numre. 
Veronica Mortensen (voc), Mads Bærentsen (p), Kristor Brødsgaard (b) 
Janus Templeton (drm).

Veronica Mortensen

Med rødderne dybt plantet i jazzen og blikket stift rettet mod horisonten sætter lydkaravanen afsted ud 
over savannen. Undervejs samles inspirationer op fra de forunderlige steder, den passerer igennem, og 
musikken bliver farvet af de mange nye oplevelser. Med på rejsen har vi fem forskellige, og hver for sig 
fantastiske, musikalske nomader, der med nysgerrighed, dygtighed og fantasi fortolker og fortæller. Der 
er swing, groove, melodipoesi, vilde soli og smukke ensemblepassager.
Gorm Askjær Secret Safari er et frisk og personligt bud på jazz i det 21. århundrede, der inddrager diverse 
andre indflydelser som rock, klassisk musik og folketoner. Musikken spilles og fortolkes med overskud og 
spilleglæde af dette fine, håndplukkede ensemble. Så pak tasken, slå ørerne ud og følg med på en særlig 
musikalsk safaritur.
Kasper Tranberg (trp), Christian Vuust (ts), Gorm Askjær (g), Thomas Sejthen (b), 
Morten Nottelman (drm).

Søndag d. 10 november 
kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16 koncert, Entré: 130/100/65

TIR NA NOG, The Merchand Room
Frederiksgade 38

Søndag d. 17 november 
kl. 13 Jazz Jam Session, Fri entré
kl. 16 koncert, Entré: 130/100/65

TIR NA NOG, The Merchand Room
Frederiksgade 38

Gorm Askjær Secret Safari



Torsdag d. 5. december kl. 19
Musikhus Aarhus, Lille Sal.  
Entré: 210/180 + gebyr
Forsalg: Musikhuset
Medlsemsrabat via
www.jazzselskabetaarhus.dk

Falgren - Jers Kvintet 
”En Dansk - Svensk Jul”
Den grammy-vindende danske violinist, Bjarke Falgren og den svenske mundharpe-virtu-
os Filip Jers dannede i 2015 en supergruppe med nogle af Skandinaviens bedste jazzmu-
sikere. Dette band turnerede flittigt i Skandinavien og spillede nogle meget succesfulde 
hyldestkoncerter til ære for både Svend Asmussen og Toots Thielemans. Den musikalske 
kemi vidste sig at være særdeles inspirerende både på og udenfor scenen. Derfor var det 
ikke svært for de fem musikere at tage tråden op i et nyt projekt. Det førte i 2018 til en jule-
jazz-turne med 14 udsolgte musikhuse. Det er dette koncertformat som fortsætter de 
succesen med de populære julejazz-koncerter der rammer den nordiske folketone med 
en blanding af velkendte evergreens og folkemelodier, fuldstændig i Svend Asmussen/
Toots Thilemans stilen tilsat evergreens og swingende jazz.
Bjarke Falgren (vio), Filip Jers (hca), Jacob Fischer (g), 
Hans Backenroth (b), Kristian Leth (drm).

Søndag d. 24. november kl. 17
Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade
Entré: 130/100/65 
Forsalg via  www.billetto.dk

Rolf Thofte har etableret sig som en af sin generations mest toneangivende jazztrom-
petister. Han er fast medlem af bl.a. Kathrine Windfeld Big Band og Anders Fjeldsted 
sekstet. I 2016 udgav Rolf Thofte han debutalbummet Fermina. Med sig til koncerten 
i Kunsthal Aarhus har Thofte sine to makkere Henrik Holst og Anders Fjeldsted på hen-
holdsvis trommer og bas. De tre får følgeskab af Jacob Christoffersen, som er blandt de 
absolut bedste pianister i Danmark. Han har gennem årene markeret sig stærkt både som 
sideman med alt fra Sinne Eeg til Shubidua, udgivet fire albums og i 2013 modtaget den 
prestigefulde Ben Webster Pris.
Kvartetten vil byde på dugfriske kompositioner af Rolf Thofte samt dykke ned i jazzhisto-
riens skattekiste og finde en række af trompetistens favoritskompositioner frem og støve 
dem af til lejligheden.
Rolf Thofte (tp), Jacob Christoffersen (p), Anders Fjeldsted (b) Henrik Holst (drm).

Rolf Thofte Kvartet





www.sunship.dk

www.jazzens-venner.dk
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Jazzhors
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www.frokostjazz.dk
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www.dengamleby.dk

www.aarhusbluesforening.
squarespace.com
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jazzitrekanten.dk



Jazzselskabets bestyrelse

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

Der er billetsalg ved indgangen på koncertdagen eller i forsalg. 
Kontant betaling eller mobile pay.
Forsalg:
Hovedparten af koncerterne sælges over Billetto 
Alle koncerter i Musikhuset sælges af Musikhuset. Brug link på hjemmesiden for at få 
medlemspris.

Eller kontakt Herbie på tlf.30825626 eller herbiemeinke@live.dk.
Hos Herbie kan du også også melde dig ind i foreningen

Nyttig viden om
billetter og medlemsskab




