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

Kommende
arrangementer:
Næste gang:

The Spirit of New Orleans

4. november 2021
Swinging Feetwarmers Jazzband (D)
18. november 2021
JazzVegaz
2. december 2021
Hans Knudsen Jump Band
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Spillestedet
The Spirit of New Orleans er i dag ét af de mest kendte og
rutinerede orkestre i Danmark, med en unik dynamisk og swingende stil, der rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre
musikken levende. Orkestret spiller ragtime, blues, marcher,
love songs, evergreens, egne kompositioner, gospel og spirituals af høj kvalitet.
Udover de musikalske kvaliteter, lægger orkesteret stor vægt på
at skabe stemning gennem en god kontakt til publikum med
musik og sang langt ud over scenekanten.
Orkesteret blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen.
Baggrunden for dannelsen var ønsket om at spille et repertoire
bestående af gospel, spirituals, hymns og traditionel jazz. Musik
med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen.
The Spirit of New Orleans har med stor succes optrådt med
internationale solister, ligesom de enkelte musikere har været
solister i andre bands.
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.

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 kan købes på hjemmesiden
og ved indgangen! Dørene åbnes kl. 19.00.
Entré: Medlemmer kr. 80, gæster kr. 130.
Årskontingent 2021/22: Kr. 150.
VI STØTTER DEN TRADITIONELLE JAZZ I VEJLE

npNP grafisk
produktion & reklame

BESTIL BILLETTER:
www.vejlejazzklub.dk

