Fredag den 15. april præsenterer vi dette forrygende jazzband med
solist Jesper Thilo. De spiller “På Havnen” fra kl. 20.00 – 23.00, men
kom i god tid, hvis du vil have en plads. Er du til spisning, så serveres
der en jazzbuffet til 175 kr. fra kl. 18.00 (medlemmer får den til 150 kr).
Der kan reserveres bord på 75693664/22481370.
Kansas City Stompers - Danmarks ældste, professionelle jazzband.
Med mere end 60 år på de danske jazzscener og mere end 40 lp/cd
indspilninger i ryggen, er der en hel del at kunne bryste sig af.
Med et navn, der tydeligt klinger af en af 30'ernes helt store scener indenfor
musikken, er Kansas City Stompers et orkester, der mestrer mange
musikstile. Denne aften er der traditionen tro lagt op til traditionel New
Orleans jazz fremført af bandets professionelle musikere.

Det er dog ikke blot dette erfarne orkester, vi kan præsentere, men Kansas
City Stompers med solist - Jesper Thilo.
Jesper Thilo kommer man ikke udenom, når man kigger på den danske
musikscene, hvor han har været at finde i mere end 50 år.
Med en fascinerende karriere, der bla. indeholder samspil med en lang række
af tidens store udenlandske såvel som danske stjerner er han således ikke
blot store oplevelser rigere, men også øvet på både tenor- og sopransaxofon, klarinet samt alt-sax.
Glæd jer til en stor aften med Jesper Thilo og Kansas City Stompers.
Vores næste arrangement er vores traditionsrige “Jazz i Teltet”, Pinselørdag
den 14. maj. I år kan vi igen præsentere et bigband, denne gang er det
Jelling Big Band. De spiller i teltet fra kl. 12.00 – 15.00
Programmet for sommer-jazzfestivalen, der er frokostarrangementer, ligger
allerede på vores hjemmeside
På vores hjemmeside www.juelsmindejazz.dk kan man finde vores øvrige
arrangementer og anden nyttig information fra Basin Street Club. Prøv at
kigge ind.
Vi sender i løbet af marts måned en lille hilsen ud med posten og beder jer
forny eller nytegne medlemskab inden 1.maj. Vi håber at medlemsgrundlaget
kan fastholdes, så vi også fremover har økonomi til at præsentere nogle af de
bedste jazzband.
Med venlig hilsen og god Påske
Basin Street Club

