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:

PS SWINGBAND

Torsdag den 7. december 2017 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Spillestedet
PS Swingband spiller swing med krop og sjæl!
Swingmusik der har sin fornemmelse dybt begravet i 30’ernes
måde at spille på. PS Swingband har hentet inspiration fra, den
fra Danmark nok så kendte, Svend Asmussen og den legendariske gruppe Quintette du Hot Club de France. Den bestod af den
autodidakte gypsy-guitarist Django Rheinhardt og den klassisk
uddannede violinist Stéphane Grapelli. Deres sammenspil gav
en helt speciel dynamik og i årene 1933 – 1939 var de en af
Europas mest populære og eftertragtede jazzgrupper.
PS Swingband lægger vægt på tæthed, spilleglæde og overraskelser, men er hele vejen igennem loyale overfor den
originale spillestil. Melodien og sangen har en fremtrædende
plads i numrene i respekt for de komponister og forfattere der
har skrevet dem. Men formen på numrene, sounden og tempi
fastsætter og fremfører de helt i deres egen humørfyldte stil.
Glæd jer til en aften med højt humør og med musik af høj
kvalitet!
Se mere om PS Swingband på deres hjemmeside,
www.psswingband.dk

22. februar 2018
Bohém Ragtime Jazzband (H)
25. oktober 2018
Freetime Old Dixie Jassband (NL)
29. november 2018
Sammy Rimington (GB)
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

Billetter købes ved indgangen (ingen i forsalg): BEMÆRK: Entré: Medlemmer: Kr. 80,Ikke medlemmer: Kr. 130,- (årskontingent 2018: Kr. 150,-) Dørene åbnes kl. 19.00
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Nye medlemskort udleveres ved klubaftenerne. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen.

VI STØTTER DEN TRADITIONELLE JAZZ I VEJLE
Vi sponserer den traditionelle jazz i Vejle:
Vejle SkatterådgiVning
Kai A. Petersen

Køb et gavekort til en
koncertaften for 2 med
spisning!

Kun kr. 350,-

www.vejlejazzklub.dk

