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Næste gang:

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

Kommende
arrangementer:

ALL TIME JAZZ BAND

6. april:

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Spillestedet
All Time Jazz Band – et utraditionelt traditionelt band - der leverer
• Jazz med humor og masser af sang
Der sker noget, når All Time Jazz Band går på scenen. Udgangspunktet er den
levende New Orleans Jazz, som den blev spillet og stadig spilles i jazzens hjemby.
Men All Time Jazz Band har et uhyggeligt stort repertoire og tager, uden at ryste
på hånden, afstikkere til swing, blues, rock og rul og evergreens. Alt leveres med
professionalisme, sikkerhed, stilfornemmelse, humor og musikalitet i et mix til
stort set enhver lejlighed - og med en utrolig mangel på selvhøjtidelighed.
All Time Jazz Band er på forbløffende kort tid blevet etableret som fast tilbagevendende indslag i diverse jazzklubber, spillesteder og festivaler og høres også i
sammenhænge, som ligger uden for de sædvanlige jazzspillesteder.
Blæserne i bandet har spillet sammen i årtier og vover sig ud i både improvisation og swingende big- band rifts på baggrund af en sej, tæt sammenspillet
rytmegruppe.
Det er ret specielt, at alle bandets medlemmer er vokalister og synger enten solo
eller kor i flerstemmige arrangementer.
Bandet har altid et par nye overraskelser med på repertoirelisten. Blandt andet
har All Time Jazz Band reddet en del stort set ukendte gamle jazznumre op fra
den store glemmekiste – musik, der ved tilfældighedernes spil er gledet ud af det
traditionelle repertoire, men som fortjener et nyt liv.
I 2015 har All Time Jazz Band udgivet sin første CD: JAZZ AT ALL TIMES.
Ole Rosendal - trumpet, flugelhorn, vocals
Erik Schreiber - tenor sax, clarinet, vocals
Morten Tværmose Andersen - double bass, lead vocals Jan Gruwier Larsen - banjo,
guitar, lead vocals
Jørgen “Mulle” Mulbjerg - drums, lead vocals

Kansas City Stompers med
Rikke Mølgaard
4. maj

Louisiana Jazzband
med Daimi
8. juni

JACK STREET
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
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Billetter købes ved indgangen (ingen i forsalg): BEMÆRK: Entré: Medlemmer: Kr. 80,Ikke medlemmer: Kr. 130,- (årskontingent 2017: Kr. 150,-) Dørene åbnes kl. 19.00
Nye medlemskort udleveres ved klubaftenerne. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen.
VI STØTTER
TRADITIONELLE
JAZZ I VEJLE
Vi sponserer
den DEN
traditionelle
jazz i Vejle:
Vejle SkatterådgiVning
Kai A. Petersen

