VEJLE JAZZKLUB · Sekretariat: Henning Jensen, Rønnevang 24, 7080 Børkop, tlf. 40 19 40 04
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Traditionel jazz - glad musik - for glade mennesker...

Kommende
arrangementer:
Næste gang:

RIVER JAZZ & BLUES BAND

17. maj 2018
Nicolas Kocks Kvintet med Signe Juhl
25. oktober 2018
Old Dixie Jassband (NL)
Torsdag den 19. april 2018 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Spillestedet
River Jazz & Blues Band – også kendt som Riverband, er en velrystet
cocktail af jazz, blues og latin - serveret med jysk lune!
Riverband - har spillet på de danske musikscener i 47 år - siden
1971 – og nærvær og engagement er stadig i højsædet hos dette
originale og alsidige jazzorkester.
Riverband - har på sine turneer i ind- og udland nydt stor succes
med sin særlige spillestil - en blanding af traditionsbevidsthed og
musikalske overraskelser.
Riverbands repertoire består af velkendte temaer fra genrer som
traditionel jazz, blues, swing, boogie og latin - samt egne numre.
Flere af numrene er komponeret og arrangeret af orkestrets leder,
Torben Lassen, og bandets saxofonist Filt Kristensen, og nogle af
disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i hele
landet.
Riverband - kaster sig ud i elskede klassikere, velkendte sange, elegante arrangementer og inciterende danserytmer. De seks musikeres tætte og dynamiske sammenspil samt evnen til at komme
publikum i møde er bandets varemærke.
Se mere på River Jazz & Blues Band's hjemmeside,
www.riverband.dk

29. november 2018
Sammy Rimington (GB)
31. januar 2019
Gunhild Carling & Red Hot Four +1
Læs mere på: www.vejlejazzklub.dk

Caféen tilbyder
JAZZ-SMØRREBRØD
(uspecificeret)
pr. stk.: 20,00 kr.

Forudbestilling på
tlf. 7583 8677
- senest
onsdag kl. 15.00

Billetter købes ved indgangen (ingen i forsalg): BEMÆRK: Entré: Medlemmer: Kr. 80,Ikke medlemmer: Kr. 130,- (årskontingent 2018: Kr. 150,-) Dørene åbnes kl. 19.00

GAVEKORT
til
til oplevelse
oplevelse for
for 22 personer
personer ii

Nye medlemskort udleveres ved klubaftenerne. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen.

VI STØTTER DEN TRADITIONELLE JAZZ I VEJLE
Vi sponserer den traditionelle jazz i Vejle:
Vejle SkatterådgiVning
Kai A. Petersen

Køb et gavekort til en
koncertaften for 2 med
spisning!

Kun kr. 350,-

www.vejlejazzklub.dk

