Lørdag den 3. juni er der Jazzfestival ”on the sea-side”
I år sætter vi alle sejl til og præsenterer –”Jazz i Teltet” fra kl. 12.00 til midnat. I år rejser vi
teltet ”On the Sea-Side” ved restaurant På Havnen. Vi har koldt skummende øl i hanerne
og sprøde pølser på grillen.
Det første band vi præsenterer er Jelling Big Band, der spiller fra kl. 12.00 og indtil kl.
15.00. Det er efterhånden en tradition, at vi inviterer dette velspillende bigband til at spille
Pinselørdag.

Jelling Big Band er et klassisk, fuldt besat bigband med 18 musikere og 4 sangere.
Orkestret Jelling Big Band blev dannet i 1994 på det, der dengang hed Jelling
Statsseminarium, og bestod dengang udelukkende af studerende.
I dag består Jelling Big Band hovedsageligt af tidligere pædagog- og lærerstuderende og er
nu tilknyttet University College Lillebælt.
Dengang som nu er det seminarielektor Niels Kvium, der er orkesterleder og dirigent.
Orkestret spiller et meget varieret repertoire fra bigbandgenrens amerikanske sang- og
musikskat. Glad swing, svedig latin, fed blues, soul og rock.
Bigband-sanghits fra Frank Sinatra til Robbie Williams, og fra Ella Fitzgerald til Aretha
Franklin.
Under ledelse af Niels Kvium har Bigbandet de seneste år udviklet sig til at være et virkeligt
velspillende og underholdende orkester.

Med dygtige sangere og solister og et tæt, præcist swingende ensemblespil.
Orkestret er kendt for at spille med en smittende energi og for at skabe en stemning fyldt af
godt humør. Lyt med her https://youtu.be/CGtkbKtS8Ug

Danmarks mindste jazzorkester.........med den største erfaring er .... "JazzDeLuxe".
Orkestret består af en bundsolid rytmegruppe tilsat 2 horn til kaffen fra henholdsvis
”Arosia” og ”Kim’s Bacon” og stilen er ”Letfordøjeligt glad jazz der passer glimrende til
både fadøl og Ramløsa” .
Orkestret tager også fat på den evigt smittende ”Second Line” stil fra New Orleans tilsat
helt nye arrangementer.
Der er fri entre til kl. 18.00. Herefter skal der betales normal entre – 100 kr. for
medlemmer og 150 kr. for øvrige.
Om aftenen kan der købes en lækker pinsebuffet fra restaurant ”På Havnen”.
Bestilling af buffet kan ske ved henvendelse til Johnny på 22481370 eller 75693664.
Aftenens band er ”Blå Mandag”, der går på omkring kl. 20.00 og spiller til kl. 23.00

blaa-mandag-jazzband.dk

Bandets varemærke er: “Vi ønsker med humør og smittende livsglæde, at formidle den
gode gamle "træskojazz" til vores publikum.
Det er vigtigt, at bandets optræden fremkalder glæde og smil, - og det hænder også, at
man får sig et godt grin! Alt dette samtidig med, at de leverer flot New Orleans og
Dixielandjazz indpakket i lækre arrangementer og krydret med en af de flotteste
sangstemmer, man kan drømme om, når Lisa lægger stemme til spændende jazzsange.
Repertoiret er efter 31 år så righoldigt, at de aldrig løber tør for numre.
Det er sjældent publikum ikke kan få deres ønsker og opfordringer opfyldt!
Orkesteret har i de seneste år turet rundt til de fleste danske jazzklubber og festivaler,
samt i Sverige, Norge, England, Irland og Tyskland, hvor de som regel bliver bedt om at
vende tilbage! Prøv at lytte med : https://youtu.be/yj5AigxmUI8
Vi håber at I glæder jer lige så meget som vi gør til en helt forrygende og festlig jazzfestival
”On the Sea-Side” pinselørdag i Juelsminde. Og allerede dagen efter er der frokostjazz
”På Havnen” med River Band. Så Pinsen står i jazzens tegn.
Så ses vi !
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