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Roskilde Kommune støtter Roskilde Jazz Days.
Jazz er en improviserende søgende musikform med en stor variation af
musikalske udtryk. Roskilde er en musikby med en rigdom af musik, kreativitet og viden. Musikken skaber oplevelser og udvikling. Derfor støtter Byrådet
også Roskilde Jazz Days.
Glæd jer til dette års musikprogram.
Joy Morgensen
Borgmester

Birgit Pedersen

Formand for
Kultur- og Idrætsudvalget

Velkommen til Roskilde Jazz Days 2017.
Vi glæder os til at byde velkommen til årets jazzfestival på havnen i Roskilde.
Barren er sat højt i år. Vi skal høre store jazznavne som Cæcilie Norby, Lise Haavik, Jesper Thilo, Tuxedo Swing Band (kendt fra “Danmark har Talent”) med Sinatra-crooneren Henrik Egholm. Og Søren Okholm, som væltede teltet sidste år.
Der er virkelig noget at glæde sig til.
Der er stadig fri entré, så der er ingen grund til at blive hjemme i sofaen.
Kom og hyg med os og få skønne musikoplevelser.

KOM GLAD - GÅ HJEM LYKKELIG !
BESTYRELSEN

PIA KLOSTER
Formand/booker

CLAUS HEDE
Kasserer

MICHAEL CHRISTENSEN
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MARGIT ANDERSEN EBBE OVERGAARD

SVEND ERIK STOLTENBERG

LISBETH DAMGAARD
Suppleant
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Fredag 16. juni kl. 16-18
Lise Haavik
Sofistikerede jazztoner møder pop’ens power
Lise Haavik vandt i 1986 Det Danske Melodi Grand Prix med sangen “Du er fuld
af løgn” og har siden levet af at synge i mange forskellige sammenhænge. Hun
har udgivet 4 albums, senest det jazzinspirerede “Cry me a river”.
Med sin nye kvartet vender Lise Haavik tilbage til det, der på mange måder
var hendes udgangspunkt, jazzen. Den har hun fået ind med modermælken, da
hendes far er jazzmusiker.
Lise Haaviks mainstreamjazz spænder fra det helt intime til powerjazz. Lise ved
nøjagtigt, hvordan man får sangen langt ud over scenekanten og helt tæt på
publikum.
Lise brænder igennem med sin ligefremme udstråling og charme, og hendes
band er godt sammenspillet og har en god kemi.
Line-up:
Lise Haavik: Vokal. Anders Senderovitz: Trommer. Jesper Hertz: Piano. Søren
Østergaard: Bas.
Fredag 16. juni kl. 19-21
Kansas City Stompers feat. Jesper Thilo
Kansas City Stompers er Danmarks ældste, professionelle jazzband med mere
end 60 år i det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd indspilninger bag sig.
Bandet er sammensat af superprofessionelle, danske musikere og solister og
er et traditionelt jazz- og New Orleans band, men spiller også gerne dixieland,
swing, mainstream og big band.
De leverer swingende jazz af yderst høj kvalitet, som bliver yderligere forstærket
af den sublime saxofonist Jesper Thilo.
Jesper Thilo er kendt i den danske jazzverden som eksponent for den bedste
swing- og mainstream jazz. I over 40 år har han medvirket i utallige sammenhænge med sin tenorsax og spillet med DRs bigband i 23 år.
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Fredag 16. juni kl. 22-24
Kjeld Lauritsen feat. Benjamin Koppel
Kjeld Lauritsen er ét med sit store Hammond orgel. Musikken spænder fra det
swingende til det funkede og med udflugter til moderne og syret jazz. Kjeld disker op med et stærkt og varieret repertoire, der både tilfredsstiller og overrasker.
Ved denne lejlighed skal vi høre den sublime saxofonist, Benjamin Koppel, som
har udgivet flere end 35 cd’er som solist, komponeret mere end 200 stykker
musik og medvirket på flere end 100 cd-produktioner. Han har modtaget en
lang række priser og hædersbevisninger, herunder Jacob Gades Legat, Palæ Jazz
Pris, Holstebro Prisen, Django d’Or Prisen, og han blev af den franske kulturmi–
nister tildelt den fornemme franske ridderorden L’Ordre des Arts et des Lettres
som tak for sin særlige indsats for udviklingen af fransk og international kultur.
Line-up:
Kjeld Lauritsen: Hammond orgel. Benjamin Koppel: Saxofon. Ole Åkermann:
Trombone. Bo Møller: Guitar. Rasmus Lund: Trommer.

Lørdag 17. juni kl. 13-15
Mette Nadja Quintet
Et ungt fremadstormende hold af jazzprofiler, der hver især skinner på de danske jazzhimmel. Mette Nadja er det nye skud på stammen af kvindelige danske jazzvokalister. Stemmen er karismatisk og passionen ukuelig. Repertoiret
spænder bredt fra velkendte jazzstandards til nye numre i gammeldags jazzstil.
Hun har sunget på gader og stræder - fra små tilrøgede jazzcafeer i Berlin til
jazzklubber som Montmartre i Købehavn. Hun er nu hjemvendt fra en musikalsk
drømmerejse til Rio de Janeiro, hvor hun har optrådt for den legendariske brasilianske multi-instrumentalist Hermeto Pascoal.
Hendes første album forventes at se dagens lys i slutningen af 2017.
Line-up:
Mette Nadja: Vokal. Rolf Thofte Sørensen: Trompet. Zier Romme Larsen: Klaver.
Lasse Mørck: Kontrabas. Henrik Holst Hansen: Trommer.
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Lørdag 17. juni kl. 16-18
Cæcilie Norby Kvartet
Cæcilie er én af Europas vigtigste vokalister på den rytmiske scene og har sunget
med de største stjerner verden over. Udlandet kalder hende “The Danish Vocal
Queen”.
Når Cæcilie Norby indtager scenen med sin funklende, alsidige og smukke
stemme, formår hun som ingen anden at inddrage publikum på en rejse, hvor
det musikalske univers åbenbarer sig.
Hun har igennem sin karriere været skelsættende og banebrydende på sit felt,
og hun navigerer på tværs af musikalske genrer - fra pop, rock og klassisk til jazz
- og forener dem i et helstøbt troværdigt udtryk.
I kan glæde jer til en koncertoplevelse i særklasse.
Line-up:
Cæcilie Norby: Vokal. Lars Danielsson: Bas/cello. Søren Bebe: Piano. Snorre Kirk:
Trommer.
Lørdag 17. juni kl. 19-21
Creole Catz
Et forrygende, festligt arrangement er serveret med Creole Catz’ medrivende
jazz- og boogie-repertoire.
Louis Prima og Louis Jordans swingende rytmer, lidt Just Frost, kombineret med
flerstemmig sang, er med til at sætte gang i festen.
Repertoiret er suppleret med numre fra New Orleans bl.a. af Louis Armstrong
samt danske evergreens som f.eks. Sidder på et Værtshus, Så længe jeg Lever,
D’Angleterre, m.fl.
Creole Catz har en klar køreplan til et vellykket jazzarrangement, og med deres
alsidige repertoire har de godt fat i både det unge og det modne publikum.
Line-up:
Stig Fisker: Trompet, guitar, banjo, vokal. Kim Jensen: Klarinet, saxofon, vokal.
Nicolai Øgendahl Brandt: Piano, vokal. Ivan Laugesen: Kontrabas. Mads Holck
Mogensen: Trommer, vokal.
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Lørdag 17. juni kl. 22-24
Jazz Five
Jazz Five tager sit publikum med til nutidens New Orleans og leverer et unikt
show med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll.
Bandet udstråler overvældende spilleglæde og er en storswingende og sveddryppende festmaskine. De inviterer publikum med til Mardi Gras i New Orleans
og leverer et show i topklasse.
Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet blues piano og
syngende trommeslager, giver Jazz Five alt de har med en indlevelse og overbevisning, man sjældent ser. Publikum hives automatisk op af stolene, og man
er ikke i tvivl om, hvor festen finder sted.
Line-up:
Esben Hillig: Piano. Stefan Andersen. Trommer/vokal. Jonas Starcke: Bas/vokal.
Johan Bylling Lang: Alt-/baritonsax. Ola Åkerman: Tenorsax.
Søndag 18. juni kl. 13-15
Tuxedo Swingband
Tuxedo Swing Band byder på en perlerække af Frank Sinatras klassiske sange
fremført med original charme af Henrik “Sinatra” Egholm. Vi skal høre sange
som “My Way”, “I get a Kick out of You”, “New York, New York”, “Strangers in the
Night” og ikke mindst “Come Fly with Me”.
Glæd jer til et par timers forrygende underholdning med håndplukkede Sinatra-sange med backing af et 17 mand stort swingband, der giver sangene den
autentiske lyd.
Swingmusikken var den mest populære musik i Amerika og betegnes i dag som
swing–æraen eller Den Gyldne Swingtid. Swingmusikkens rolige up-tempo og
store lyd var en modsætning til den tidligere jazz-stil.
Tuxedo Swing Band tilstræber den specielle spillestil og sound, der genkalder
lydbilledet fra 40-60’ernes store danse og swingbands. Afviklet afslappet og professionelt med noget for både øret og øjet. Deres repertoire er bredt og swingende, hvor også danseskoene bliver udfordret.
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Søndag 18. juni kl. 16-18
Okholm Allstars
Søren Okholm sang sig ind i vores hjerter sidste år på Jazz Days, og det var så
stor en succes, at vi bare må høre ham igen.
Sangeren og guitaristen Søren Okholm er bl.a. blevet kendt - og sang sig til tops
- i “Stjerne for en Aften”. Søren backes op af professionelle musikere, som spiller
med hinanden i forskellige konstellationer – men som nu finder fælles fodslag i
Okholm Allstars.
Okholm Allstars præsenterer et bredt og varieret repertoire af uopslidelige jazzog soulklassikere, og vi skal høre Okholm synge personlige versioner af numre
fra f.eks. Frank Sinatras og Marvin Gayes sangkatalog i groovy arrangementer.
Line-up:
Søren Okholm: Vokal. Morten Øberg: Alt-/sopransaxofon. Morten Nordal: Guitar. Torben Bjørnskov: Kontrabas. Kristian Karottki: Trommer.

Søndag 18. juni kl. 19-21
Paul Harrison Band
Paul Harrisons disker op med et yderst succesfuldt band. Den dynamiske
performance og det høje musikalsk niveau er om noget Harrisons velkendte
varemærke. Såvel som et stærkt sammenspillet udadvendt team, der serverer
alt fra up-tempo numre til smukke ballader i et utal af jazzens rytmiske stilarter.
Med på holdet er også to fremragende og sprudlende jazz ladies; Lea på trombone og Camilla som vokalist.
Der skrues op for fuldblodsjazz i international klasse, som Paul Harrison Band i
snart to årtier har været storleverandør af på alverdens scener.
Line-up:
Paul Harrison (UK): Klarinet/sopransax/altsax. Lea Nielsen: Trombone/flygelhorn/vokal. Bo Møller Petersen: Guitar/banjo/vokal. Søren Stausbøl: Piano/
vokal. Peter Williams (UK): Kontrabas. Mikkel Find: Trommer. Camilla Ernen:
Vokal.
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ONLINE

Et professionelt teamwork sikrer dig

TænDer for liveT
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til Torsdag: 8-18.00 • Fredag: 8-15.00
Hos Tandlægerne i Centrum,
i smukke og trygge rammer lige midt i Roskilde,
tilbyder vi en bred vifte af sikre, effektive
og topmoderne tandbehandlinger.

Just Coffee er et økologisk og bæredygtigt kafferisteri. Vi importerer grøn kaffe,
som er både økologisk certificeret, købt efter bæredygtige principper og af høj
kvalitet. Vi køber kaffen af demokratisk organiseret kooperativer fra forskellige dele
af verden.
Kaffen bliver ristet og pakket i vores eget kafferisteri og derefter hurtigt leveret til
private samt virksomheder.

Og vi bruger al den tid der skal til,
for at informere dig grundigt!
- også på tandicentrum.dk
Tandlægerne i Centrum v/Tandlæge Lars Weltzer

Just Coffee
Frederiksborgvej 551
4000 Roskilde
tlf. 4091 7945
www.justcoffee.dk

Algade 5 • 4000 Roskilde

Vi passer på dit smil...
Ring 46 35 12 43 eller book tid på www.tandicentrum.dk
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I JAZZTELTET KAN DU KØBE
LIDT ELLER MEGET - ELLER MEGET LIDT - TIL GANEN

RealMæglerne på Bjerget

Anette Skaarup

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten - hverken når det gælder musik eller
mad- og drikkevarer. Vi har derfor allieret os med de absolut bedste lokale leverandører.
Glæd jer til skønne kulinariske nydelser
leveret af Roskilde Smørrebrød:
Lækre jazzplatter
Saftige sandwiches

DIN EJENDOMSMÆGLER
Vi tager det personligt
Sælger boliger i Roskilde og omegn
Sætter pris på dit hjem
Sikker og tryg handel
Solgt eller gratis

Til at skylle ned med:
- Grøn Tuborg fadøl
- Tuborg Classic fadøl
- Herslev Øl: India Pale Ale og India Dark Ale
- Sodavand
- Rødvin
- Hvidvin
- Friskbrygget Just Coffee
- Friskbrygget the
- Lækre croissants
- Cupcakes

DU BETALE MED

RealMæglerne på Bjerget

v/Anette Skaarup
Indehaver & reg. ejendomsmægler
Clermontgade 10, st.mf.
4000 Roskilde
Telefon: 46 36 56 56 • Mobil: 22 46 56 09 • Mail: bjerget@mailreal.dk
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SPONSORER & VELGØRERE

STØT OS - BLIV MEDLEM AF FORENINGEN ROSKILDE JAZZ DAYS
Vi inviterer ikke til et medlemskab - men et FÆLLESKAB. Fælleskab om den gode
musik med kvaliteten i højsædet. Når du melder dig ind i foreningen bidrager
du til, at vi hvert år i juni kan afholde nogle dejlige jazzdage, hvor alle har gratis
adgang.
Du kan melde dig ind via vores hjemmeside roskildejazzdays.dk eller overføre
kontingentet til vores bankkonto i Nordea, reg. 2280, konto 2551 647 741 eller
via MobilePay til 20 28 94 28.
Kontingentsatserne er:
Personligt medlemskab
Firmamedlemskab

150 kr. pr. år
500 kr. pr. år

BEN WEBSTER
FOUNDATION
TØMRERMESTER PER KLOSTER

24 25 00 00

perkloster24250000@hotmail.com

ADVOKATFIRMAET
LOUISE TSCHERNJA
TLF. -45 28 76 28 18

HELLE BOWER JENSEN

Kornerup Malerforretning
Malermester Jakob Nielsen

Familieterapeut
Margit Andersen
Anne Birgitte Rasmussen
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SYSTEMISK FAMILIETERAPEUT
HARALDSBORGVEJ 10 B
4000 ROSKILDE

Algade 66, 4000 Roskilde
Tlf. 46 37 01 08

MOBIL 2339 9221
www.familiebehandleren.dk
helle@familiebehandleren.dk

Liljen

Ringstedgade 23A
Roskilde
46 35 31 31
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Tak for i år.

Layout, tekstbearbejdning, oversættelse, opsætning: Pia Kloster
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Forside:

andrik design

Vi glæder os til at se jer igen
3. weekend i juni 2018

