Nyhedsbrev august 2019
Så er vi godt og vel halvvejs igennem sommerens arrangementer med
frokostjazz på terrassen ”På Havnen”. Det har været en bragende succes
både hvad angår de bands, der har spillet, og det helt fantastiske publikum.
Indtil videre har der stort set været sommervejr på samtlige søndage i juli.
Det har naturligvis også været medvirkende til den gode stemning og det
medlevende publikum.
Søndag den 4. august er det så ”Jazz buffetten”, der står på scenen.
Glæd jer til god underholdning og energifyldt jazz og swing.
Jazz buffetten er en flok swingende jazz originaler fra det vestjyske De
første toner fra Jazz Buffetten blev spillet i 1998 – og siden har de serveret
swingende jazz rundt omkring i hele Danmark. En flok swingenede jazz
originaler – og stort set samme besætning som fra starten.
www.jazzbuffetten.dk - her kan I få yderligere info.
Søndag den 11. august er det så sidste frokostjazz for denne gang. Det er
Old Boys Big Band, der i stærkeste opstilling afslutter sommerens
jazzarrangementer. Som navnet antyder: Alder er ingen hindring!
Medlemmerne er amatørmusikere fra det midtjyske, der - som "ægte"
oldboys'er - holder af at spille gode gamle, iørefaldende swingnumre, gerne i
en lidt nyere iklædning. www.obb.dk - her kan I få yderligere info.
Old Boys Big Band med musikere, sangere og lydmand tæller i fuld opstilling
omkring 30 mand m/k. Såvel trompet-, trombone- og saxgruppen som
rytmegruppen er fuldt besat fra tubaen i bunden til piccolofløjten i toppen.
Den 28. september har vi så fornøjelsen i samarbejde med Hotel Juelsminde
Strand, at kunne præsentere det engelske band ”Stars of British Jazz”.
Stars of British Jazz' genskaber traditionel jazz, som blev populær i England i
1950'erne og 60'erne, som blev kendt som 'British Trad'. Fra denne periode
udsprang af bands, der dominerede den britiske jazzscene i mange år,
såsom Kenny Ball, Chris Barber, Acker Bilk, Terry Lightfoot og Humphrey
Lyttelton, som alle blev meget respekterede på den internationale jazzscene.

Med denne ånd i tankerne, præsenterer vi 'Stars of British Jazz' - et band
bestående af en blanding af tidligere og nuværende medlemmer af disse
berømte bands sammen med yngre musikere i topklasse i dag, som alle
tidligere har arbejdet sammen i forskellige bands gennem årene. Det er
bandets intention at holde denne vidunderlige musik i live ved at præsentere
et program udført med al den originale kreativitet og energi til at afspejle
denne æra. På deres hjemmeside www.starsofbritishjazz.com kan I høre og
se mere om bandet og besætningen.
Vi slutter sæson 2019 den 30. november med vores traditionelle julejazz.
Det er Creole Catz, som ikke kræver nogen særlig præsentation. Det er et
band, der formår at komme ud over rampen og få publikum ud på
dansegulvet. Julefrokost skal jo være en fest, og det garanterer vi for, at
Creole er mestre for at skabe.
Vi vil senere udsende yderligere information om efterårets/vinterens
arrangementer. I kan altid følge med i vores arrangementer på
hjemmesiden www.juelsmindejazz.dk
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