
Nu nærmer vi os afslutningen på sommer-jazzfestivalen 

Det har indtil nu været nogle forrygende og velbesøgte frokost arrangementer. Et varieret 
udbud af traditional jazz, creole, swing og lidt jazzet evergreens. 

Nu har vi så to arrangementer tilbage. Allerede nu på søndag den 7. august står River 
Band på scenen. Vi havde fornøjelsen at have River Band til vores generalforsamling i 
foråret.  
Men de tåler helt afgjort et genhør. Et band med deres helt egen stil og med både en 
kapelmester og en kapelmoster, der er helt eminent på de sort hvide tangenter. Glæd Jer 
allerede nu til genhøret. Prøv at kigge ind på deres hjemmeside under diskografi 
www.riverband.dk  

 River Band 

Og som rosinen i pølseenden slutter Old Boys Bigband OBBB på fornemmeste vis 
sommer-jazzfestivalen. Det er søndag den 14. august. Så er det med at rykke sammen, 
for de kommer med hele ensemblet i alt 30 mand M/K  

Det er efterhånden bleven en tradition, at OBBB afslutter sommer-jazzfestivalen. Altid lige 
veloplagte og sprudlende. Man kan se, at de elsker at spille, og spille sammen, det kan 
de. 



          Old Boys Bigband 
          Hør lidt af deres repertoire her http://oldboysbigband.dk/se-os 

        Paul Harrison Band 
        Prøv at høre lidt af deres repertoire her https://youtu.be/Lqhp_vxA5os 



Søndag den 4. september indleder Paul Harrison Band - Basin Street Clubs 
efterårsprogram ved et frokost arrangement “På Havnen”. De spiller fra kl. 13.00 – 16.00. 
Det vil være klogt at reservere bord til dette arrangement. Det er som sædvanlig på 
22481370 eller 75693664.  

Billetter købes ved indgangen. Medlemmer 100 kr. - øvrige 150 kr. 

Paul Harrison disker op med et yderst succesfuldt band, med eminente danske og 
udenlandske kræfter. År efter år trækker den engelske kapelmester fornyelse ud af ærmet, 
som forenes med alt det velkendte. Den karakteristiske eksplosive performance og det 
høje musikalske niveau, er om noget Harrisons varemærke. Såvel som et stærkt 
sammenspillet udadvendt team, der serverer alt fra up-tempo numre til smukke ballader i 
et utal af jazzens rytmiske stilarter. Der skrues op for fuldblodsjazz i international klasse, 
som Paul Harrison Band i snart to årtier har været storleverandør af på alverdens scener. 

Line up: 
Paul Harrison UK, klarinet/sopransax/altsax 
Kevin Grenfell UK, trombone/vocal 
Jens Fuglsang DK, guitar/vocal 
Søren Stausbøl DK, piano/vocal 
Peter Williams UK, kontrabas 
Mikkel Find DK, trimmer 
Camilla Ernen DK vocal 

“På Havnen” disker også op med specialiteter denne dag. De serverer i dagens anledning 
blandt andet en jazzbuffet. 

Husk medlemmer af Basin Street Club får en rabat på 25 kr. på buffeten. 
Vil man i øvrigt følge lidt med i vores aktiviteter, så kig ind på www.juelsmindejazz.dk 

Så ses vi til jazz! 

Tak til vores sponsorer. 




