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:

Brassflavour

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle

Spillestedet

Et ungt orkester, der spiller traditionel jazz, er efterhånden et særsyn. Ikke
desto mindre leverer Brassflavour spilleglæde og en ungdommelig energi, der er sjælden i en genre, der efterhånden har et århundred på bagen.
Brassflavour spiller musik, som på intet tidspunkt mister intensiteten og
det gode drive.
Musikken spilles med en musikalitet og en begejstring for den traditionelle jazz, der ofte får folk op af stolene og ud på gulvet. Dette har
resulteret i, at Brassflavour er et travlt orkester rundt om i jazzklubberne
og er efterhånden fast inventar på de danske jazzfestivaler. Bandet har
udgivet flere albums.
LINEUP: Bjarke Nikolajsen (tp), Mads Rahbek (ts,cl), Magnus Bak (tb),
Thomas Bryla (p), Henrik Silver (sou), Søren Pedersen (dr)

6. juni 2019
Kansas City Stompers/Ingrid Hagelberg (S/US)
26. september 2019
Stars of British Jazz (UK)
17. oktober 2019
Storyville Jassband
7. november 2019
Papa Bue Memorial Jazz Band
Flere koncerter på vej
se hjemmesiden...

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

Orkesteret har været på utallige turneer. Givet flere hundrede koncerter rundt om i danske og udenlandske kirker, koncertsale, jazzklubber,
jazzfestivaler, medvirket i radio og TV og udgivet flere bånd og CD-er.

Billetter købes kontant/MobilePay ved indgangen (intet forsalg). Dørene åbnes kl. 19.00.
Entré: Medlemmer kr. 80, gæster kr. 130.
Medlemsskab kan tegnes ved indgangen. Årskontingent 2019: Kr. 150.

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

npNP grafisk
produktion & reklame

GAVEKORT
til
til oplevelse
oplevelse for
for 22 personer
personer ii

Køb et gavekort til en
koncertaften for 2 med
spisning!

Kun kr. 350,-

www.vejlejazzklub.dk

