Søndag den 30. oktober præsenterer vi Kansas City
Stompers med Rikke Mølgaard på Hotel Juelsminde Strand.
Det er frokostjazz fra kl. 13.00 – 16.00.
Vi har indgået en aftale med Hotel Juelsminde Strand, så vi kan tilbyde en
pakkeløsning med entre og en lækker buffet. Hotellet yder en medlemsrabat
på 25 kr. så hele pakken kan tilbydes til 235 kr.
For ikke medlemmer er prisen 310 kr.
Der skal bestilles forud ved henvendelse til Hotellet på telf. 75690033 eller
info@jmstrand.dk Bestilling senest torsdag den 27. oktober.
Ved bestilling via mail, skal der i emnefeltet skrives – jazz 30.10

Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard

Her er en lille forsmag på bandets repetoire
youtu.be/OrZ9talucJ0 og youtu.be/VIOodTd10aI
Rikke Mølgaard og Kansas City Stompers! Bedre cocktail fås næsten ikke.
Rikke Mølgaard, der har sine rødder i Horsens, har gennem en del år sunget sammen
med Kansas City Stompers på talrige danske jazzfestivaler.
Kansas' bandleder Niels Abild har flere gange udtalt, at uanset at han gennem årene har

spillet sammen med Lill Babs, Gitte Hænning, Daimi og mange andre, er Rikke stjernen
blandt dem alle. Sangerinden med den bedste stemme.
Rikke Mølgaard behøver næppe nærmere præsentation for dem, der har hørt hende siden
ungdommen i Horsens. Hun begyndte karrieren i Sct. Ibs Skoles Bigband og sang som
voksen sammen med pianisten Søren Bebe.
Stig Rossen hørte, da han gav koncert på Horsens Ny Teater, de to spille i foyeren i
pausen - og blev imponeret.
Han hyrede Rikke og tog hende med på sin turne året efter. Rossen gjorde hende
landskendt, ligesom hun har turneret med Finn Nørbygaard.
I de senere år har Rikke, som i dag bor med mand og to børn i Greve, sunget sammen
med forskellige pianister - og altså også jazzorkestre. TV-job bliver det også til ind
imellem.
Denne gang er det så Basin Street Club, der har hyret Rikke Mølgaard og Kansas City
Stompers til frokostjazz på Hotel Juelsminde Strand. Niels Abild har i sit band, der er
Danmarks ældste og med adskillige lp'er og cd'er "på samvittigheden", anerkendte
musikere. Musikere, der akkompagnerer nogle af de største solister, er kendt fra tv og bl.a.
spiller til de royale fester.
Det nye samarbejde mellem Hotel Juelsminde Strand og Juelsminde Halvøens
Jazzklub kan med god opbakning fra medlemmer og gæster måske blive en succes, der
kan fortsætte.
Vi er glade for, at det lykkedes at få genåbnet hotellet. Det giver for byen og egnen nye
muligheder. Hotellet er blevet gennemrenoveret og over alt fremstår hotellet indbydende
og hyggeligt. Hotellet åbnede med Jullerevyen “Halløj på Badehotellet”, og nu prøver vi
med “Jazz på Hotellet”. Vi håber det bliver en lige så stor succes som revyen.
Hvis der er interesse for det, vil hotelchefen i en af pauserne give en hurtig rundvisning på
hotellet for dem, der ikke har besøgt hotellet før.
Du kan altid følge med i klubbens arrangementer mv. på www.juelsmindejazz.dk
Tak til vores sponsorer

