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

Kommende
arrangementer:

Næste gang:

Olivier Franc Quintet (F)

31. marts
Storyville Jassband (NL)
21. april
The New Gumbo
Torsdag den 10. mart 2022 kl. 20.00 Spillestedet
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle
Sopransaxofonisten Olivier Franc er søn af René Franc, der
spillede sammen med Sidney Bechet i hans franske besætninger. Olivier har spillet siden begyndelsen af1970’erne, og tog
initiativ til sit eget band i midten af 70´erne, og har optrådt på
de helt store scener. Han har modtaget flere anerkendte Sidney
Bechet-priser, og udover at være tro mod stil og ånd I Sidney
Bechets musik, han spiller ovenikøbet på Sidney Bechets sopransax, en af dem, har han sin personlige stil og egne originale
kompositioner. Hans søn, Jean Baptiste Franc, som har fulgt
ham musikalsk siden han var en stor dreng, nu er han en ung
mand, er en fantastisk dygtig pianist, og det er i det hele taget
dygtige musikere, der følger med Olivier til Danmark, hvor genhøret hos hans publikum, vil være populært. Har man ikke hørt
ham før, har man noget til gode.
Besætning:
Olivier Franc: sopransaxofon
Jean-Baptiste Franc: klaver
Benoit Flamesnil: trombone
Gilles Chevaucherie: bas
Thomas Racine: trommer

9. maj
Bjørn Ingelstam Quintet
09. juni
Doc Houlind All Stars
Læs mere på: www.vejlejazzklub.dk

Caféen tilbyder
uspecificeret
Jazz-smørrebrød
til kr. 25,-/stk.
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: Kr. 150.
VI STØTTER DEN TRADITIONELLE JAZZ I VEJLE

npNP grafisk
produktion & reklame

BESTIL BILLETTER:
www.vejlejazzklub.dk

