VEJLE JAZZKLUB · Sekretariat: Henning Jensen, Rønnevang 24, 7080 Børkop, tlf. 40 19 40 04
sekretariat@vejlejazzklub.dk
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Næste gang:

Ragstretch (AUS/S)

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

Kommende
arrangementer:

19. april 2018
River jazz & blues Band

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 20.00
i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle Spillestedet
Ragstretch er et navn inspireret af dette bands kærlighed til
den traditionelle jazz og ragtime fra New Orleans. Ragstretch
præsenterer deres helt egen swingende version af lyd med et
repertoire spændende over blandt andet jazz, western swing og
blues. Denne stærke internationale kombination tager publikum med på en medrivende musikalsk rejse - som de sent vil
glemme!
Ragstretch består af 6 unge musikere, som mange i den danske
jazzverden vil genkende.
Fra Melbourne, Australien, men bosat i New York, den kvindelige
trombonist Shannon Barnett.
Med sig i frontline har hun sin musikalske landsmand og festival
veteran, Chris Tanner, på clarinet & vocal samt den unge svenske
Björn Ingelstam på trompet & vocal.
Den svingende rytmesektion er ligeledes bosat i New York og
består af: Craig Fermanis: guitar ( Aus),
Sam Anning: kontrabas ( Aus) og
Rajiv Jayaweera: trommer ( Aus).

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

GAVEKORT
til
til oplevelse
oplevelse for
for 22 personer
personer ii

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

