	
  

Søndag den 6. september kl. 13.00-16.00 præsenterer vi
Paul Harrison Band med Amy Roberts
Det foregår “På Havnen”, og som sædvanlig vil der vil være
mulighed for at spise inden koncerten. Der kan bestilles bord på
telf. 75693664/22481370.
Billetter købes ved indgangen. Medlemmer 100 kr, øvrige 150 kr.
Paul Harrison Band har vi tidligere haft fornøjelsen af at præsentere i Juelsminde, men
med lidt forskellig besætning. Denne gang er det Amy Roberts fra England, der er med
som “guest star”.

Paul Harrisons klarinet og sax giver år efter år effektiv genlyd overalt. Harrison disker op
med et yderst succesfuldt band, med eminente danske og udenlandske kræfter. Den
engelske bandleader har for længst markeret, at høj kvalitet er hans varemærke, og hans
musikalske og personlige fremtoning trækker et væld af fans til fra ind og udland.
Denne gang præsenterer han det unge engelske supertalent Amy Roberts, på saxofon,
klarinet og tværfløjte. Amy har modtagetet et væld af priser, og har været fast med i Chris
Barbers band I 4 år. Som vanligt serveres hele pakken af energiske up tempo numre og
smukke ballader, med jazz i særklasse, musikalske finesser og løssluppen humor, som
Harrisons top professionelle team i snart to årtier har været garant for på alverdens
scener.
Line up:
Paul Harrison, England. Klarinet/sopransax/altsax
Amy Roberts, England. Altsax/clarinet/tværfløjte
Søren Stausbøl, Danmark. Piano/vocal
Jens Fuglsang, Danmark. Guitar/vocal
Peter Williams, England. Kontrabas
Mikkel Find, Danmark. Trommer
Du kan i øvrigt altid følge med i klubbens arrangemneter mv. på www.juelsmindejazz.dk.
Hjemmesiden ajourføres løbende, og her kan du også se billeder og små videoklip fra
tidligere arrangementer. Og husk vores medlemskab af All That Jazz giver mulighed for at
komme ind til andre jazzklubbers arrangementer til medlemspris. Du kan på vores
hjemmeside se, hvilke klubber der er med i entresamarbejdet.
Så ses vi !
Med venlig hilsen
Basin Street Club

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

