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Traditionel jazz - glad musik - for glade mennesker...

Kommende
arrangementer:
Næste gang:

Henning Munk & Plumperne

7. oktober 2021
Spirit of New Orleans
4. november 2021
Swinging Feetwarmers jazzband (D)

Torsdag den 9. september 2021 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Store sal
Orkesterleder Henning Munk Plum bliver i Dresden kaldt for
den danske Sidney Bechet. Kun få behersker sopransaxofonen
som han. Henning inspirerer med sin drivende sopransax og
lejlighedsvis mesterlig håndterede klarinet enhver forsamling
og leder uden GPS sit publikum igennem jazzens vidstrakte
gadenet.
Han gør det med hjælp fra den banjospillende professor fra
Lund i Sverige, Björn Ekman, som tilmed synger så fuglene dratter ned fra træernes grene af misundelse. Naturverket I Sverige
har af denne grund udstedt spilleforbud :-) i nærheden af høje
træer.
Og på trombone har vi så Verdensmusikeren Morten Hertz fra
Sorø - en kendt figur fra det danske jazzmiljø - som bandets
yngste mand leverer trombone til tiden.
Bas spilles af Mister Kontrabas, Bjarne Christensen og trommerne betjenes virtuøst af Bjørn Otto Hansen.
Skal man have festen til at lykkes, gæsterne til at danse, publikum til at gispe eller deltagerne til at juble er det Henning Munk
& Plumperne man har brug for!

Flere koncerter på vej
- følg med på hjemmesiden...

Læs mere på: www.vejlejazzklub.dk

Nu tilbyder Caféen
igen uspecificeret
Jazz-smørrebrød
til kr. 25,-/stk.
efter længere tids Corona-lukning!
Smørrebrød bestilles forud i caféen
i Bygningen på tlf. 7583 8677
senest onsdag kl. 15:00
før klubaftenen.

Billetter til koncerterne forudbestilles på hjemmesiden.
Der er ikke salg af billetter ved indgangen! Dørene åbnes kl. 19.00.
Entré: Medlemmer kr. 80, gæster kr. 130.
Årskontingent 2021/22: Kr. 150.
BESTIL BILLETTER:
VI STØTTER DEN TRADITIONELLE JAZZ I VEJLE
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