Søllerød Jazzklub
Alle er velkomne - som medlem eller gæst
Søllerød Jazzklub er åben for alle - et sted hvor man føler sig godt tilpas i selskab med
god musik. Vi præsenterer jazzmusik med de bedste og mest professionelle musikere og
orkestre. Søllerød Jazzklub holder til i hyggelige lokaler. Der en velassorteret bar, hvor
du kan købe vin, øl, vand og snacks. Sæsonen byder på 8 arrangementer i månederne
september til april, normalt den første fredag i måneden.
Entré: Medlemmer 125 kr. og ikke-medlemmer 150 kr.
Medlemskab for hele 2018 koster 100 kr. som kan betales enten:
• via netbank: reg.nr. 1551 kontonr. 6585108, med angivelse af navn og adresse,
• ved indgangen, kontant eller MobilePay
• ved samtidig forhåndsbestilling af billet på Søllerød Jazzklubs hjemmeside.
Du kan købe billet på forhånd og på den måde være sikker på at komme ind.
Forhåndsbestilling kræver imidlertid medlemskab. Følg vejledningen på hjemmesiden.
Der er generalforsamling i Søllerød Jazzklub fredag den 2. marts 2018 kl. 19.00. Alle
medlemmer kan deltage. Indkaldelse vil ske pr. mail.
Du finder Søllerød Jazzklub i
Kælderteatret på Nærum Skole, Fruerlund 9,
2850 Nærum.
Mailingliste: Du kan løbende blive holdt
underrettet om vores arrangementer ved at
tilmelde dig vores mailing-liste via vores
hjemmeside.
Yderligere oplysninger om Søllerød Jazzklub kan fås hos:
Jens Bruhn (formand):
5149 3424
Povl Kyster (booking og presse):
4030 8810
Ole Skov Petersen (kasserer):
5115 7384
Poul Erik Andersen (webmaster):
2973 2745

Hjemmeside: www.sollerodjazzklub.dk

Niels Jørgen Steen og hans nydannede orkester The A-Team spillede
første gang i Søllerød Jazzklub i januar 1987, og det var en sådan succes,
at A-Teamet har spillet lige siden ved første arrangement efter nytår.
Regn selv ud hvor mange gange det er blevet til -

Velkommen til dejlig jazzmusik
fire fredag aftener fra januar til april 2018.
Musikken begynder kl. 21.

Søllerød Jazzklub
www.sollerodjazzklub.dk

Forårets fire swingende arrangementer:
Fredag den 5. januar 2018

Niels Jørgen Steens A-Team

Fredag den 2. marts 2018

Ole Kock Hansen All Stars

Trompetisten Henrik Bolberg, saxofonisterne Jan zum Vohrde og Jesper Løvdal,
pianisten Ole Kock Hansen, Thomas Ovesen bas, på trommer Aage Tanggaard og
sangerinden Lena Ericsson. De vil spille en masse Leo Mathisen numre!!
Niels Jørgen Steens A-Team er spækket med danske jazz-stjerner, som elsker at
komme og spille sammen til jazzklubbens berømte nytårskoncert. Der plejer at komme
mange, så vær i god tid – eller bestil billet på forhånd (se vores hjemmeside).
•

Fredag den 2. februar 2018

Obs: Generalforsamling 2. marts kl. 19 for alle medlemmer.
•

Fredag den 6. april 2018

Martini*s med Nulle og Fessor

Monique Thomas &
Burich - l'Etienne New Orleans Ensemble

Det dansk-tyske orkester har i over 20 år turneret med sangerinden Lilian Boutté, som
pga. sygdom desværre ikke optræder mere, men nu er afløst af den amerikansk fødte
Monique Thomas. En aften med New Orleans jazz, blues, gospel og numre fra den
amerikanske sangskat.

Martini*s er navnet på sangerinden Kira Martinis kvartet af unge musikere med Peter
Marott trompet, Mads Søndergaard piano, Joel Illerhag bas og Morten Ærø
trommer. Som billedet antyder, har de et fint samarbejde med de to veteraner,
basunisten ”Fessor” (Ole Lindgren) og klarinettisten ”Nulle” (Elith Nykjær).

