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

Kommende
arrangementer:

Næste gang:

Björn Ingelstam Quintet (S)

9. juni
Doc Houlind All Stars

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle

Spillestedet

Den internationalt anerkendte trompetist Björn Ingelstam med rødder i det sydlige Sverige har været en tilbagevendende figur på den
skandinaviske jazzscene. Siden han flyttede til New York 2013 og senere
Paris i 2018, har Björn udviklet sin lyd i jazztraditionen og taget den
ind i moderne tid med et fokus på swing og grooves fra de sydligere
breddegrader. Med sin vokal komplimenterer han trompeten og tilføjer
en ekstra farve til paletten, der er blevet særdeles værdsat af både
publikum og kritikere.
Gruppen vender tilbage til Vejle med udgivelsen af deres andet album
”The Start of Something Big” i bagagen. Det bliver en meget swingende koncert med en bred vifte af stilarter indenfor det amerikanske
jazzidiom. Det bliver også en spændende re-union mellem far og søn,
da de har inviteret basun-legenden HANS INGELSTAM med eksklusivt
denne aften.
Björn Ingelstam er svensk født og pendler i stor udstrækningmellem
Stockholm, København, Paris og New York, hvor alle er begejstrede for
hans fantastiske trompetspil.
Björn Ingelstam - trumpet, vokal - Hans Ingelstam - Basun/Vocal
Calle Brickman - Piano - Matthias Petri - Bas - Andreas Svendsen - Trommer

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

