vil få alle danske jazz-elskere op på mærkerne. For første

søndag den 16. oktober
Kendte og elskede danske sange med et gavmildt drys af swingen-

MANdag den 17. oktober

gang nogen sinde spiller Torsten Goods nemlig i Danmark.
Glæd dig til eminent træk i guitartrådene og en vidunder-

de jazz. Det er præcist, hvad du kan glæde dig til søndag eftermid-

lig, varm og sensitiv sangstemme. Uanset om du er til jazz,

dag under Jazzy Days. Martin Schack Kvartet gav i 2011 publikum

soul, pop eller rock, vil du få et brag af en aften i selskab

i Klitgården en fantastisk oplevelse med Jazz på Dansk. Nu er de

med Torsten Goods og hans forrygende band.

fire musikalske legekammerater klar med efterfølgeren – Jazz på

Vi åbner Jazzy Days 2016 med en nyhed, der helt sikkert

Både Stan Getz, Dexter Gordon og Ben Webster falder i tankerne, når Tomas Franck sætter saxofonen til munden og løfter
traditionen fra jazzhistoriens giganter. En stor instrumentalist
og en original komponist besøger i år Tversted Jazzy Days sammen med bassisten Daniel Franck, den unge talentpianist Carl

Dansk 2.

Winter og den lidt ældre, men musikalsk evigt unge, tromme-

Den 35-årige jazz-guitarist er et kæmpestort navn i hjem-

Medsponsor på koncert
nybolig, Hjørring

landet Tyskland, hvor han har modtaget en række musik-

Se frem til jazzy fabuleren over I Danmark er jeg født, Nu går vå-

legende Alex Riel.

priser. Nu er han klar til at indtage Klitgården sammen

ren gennem Nyhavn og en række andre gyldne melodier fra den

I 2013 modtog Tomas Franck Leo Mathisen-Prisen med blandt

med sit band af særdeles kompetente musikere. I 2015

danske sangskat. Du bliver sendt ud på en musikalsk rejse, der

andet følgende begrundelse: ”Man må overgive sig, uanset

udgav Torsten Goods albummet Thank You Baby, og det er

tilfører nyt liv til de gamle viser og sange, som mange af os har

om Tomas Franck spiller standards eller sin egen musik. Han

først og fremmest numre herfra, han serverer under Jazzy

et nært og personligt forhold til. Fremført med stor indlevelse

er uden sidestykke i Danmark, og kun få andre saxofonister i

Days 2016.

og entusiasme af de fire særdeles kompetente musikere i Martin

verden har samme musikalske og tekniske niveau.” Kort sagt:

Torsten Goods, vokal, guitar; Thomas Stieger, bas; Jan Miserre,
piano; Felix Lehrmann, trommer

Medsponsor på koncert
FERIEPARTNER Tversted

Schack Kvartet.

Martin Schack, piano; Morten Ramsbøl, bas; Morten Lund, trommer; Michael Olsen, saxofon og klarinet.

Medsponsor på koncert
Spar, Tversted

Liane Carroll
TIRSdag den 18. oktober

Jojo, du læste rigtigt, navnet er Træben. Bag det mystiske navn

MANdag den 17. Oktober

Alle tangenter er i brug, når den britiske pianist og sanger-

gemmer sig fire garvede og gennemmusikalske gutter, der er

Niels HP bliver ofte nævnt som en af Damarks bedste soulsan-

inde Liane Carroll sætter sig bag flyglet. Det ene øjeblik får

leveringsdygtige i rå lyd, brutal saxofon og fede distortede gui-

gere. Inspirationen kommer fra navne som Stevie Wonder og

hendes humoristiske overskud publikum til bryde ud i vild

tarriffs. Ind i mellem tilsat bløde og lyriske ballader, der går

Donny Hathaway, og med sit sikre swing og sin karakteristiske

latter, og det næste øjeblik kan samme publikum sidde helt

lige i hjertet.

vokal har han vundet manges hjerter ved koncerter i ind- og

stille med en tåre i øjenkrogen til en smuk ballade.

Træben
tirsdag den 18. oktober

Det dansk/hollandske band har siden starten i 2007 udgivet tre
Under Jazzy Days 2016 går Liane Carroll på scenen i for-

flotte albums – senest det anmelderroste Look-ing at the Storm.

nemt selskab med dansk jazz’ grand old man Alex Riel på

Oplev Træben til Jazzy Days 2016, hvor deres gedigne sammen-

Kjeld Lauritsen er kendt for legesyge improvisationer på ham-

trommer og Roger Carey på bas. Glæd dig til en aften med

spil og medrivende energi vil sætte Klitgårdens murværk un-

mondorglet. Per Gade er efter en international karriere med

en sjælfuld sangerinde, der er blevet sammenlignet med

der voldsomt pres.

blandt andre Miles Davis-trommeslageren Billy Cobham nu en

Ella Fitzgerald, og som i 2005 vandt to BBC Jazz Awards for

af landets mest efterspurgte jazzguitarister. Søren Frost fyrer

Best Vocalist og Best of Jazz.

tre musikere, der fuldt ud matcher hans musikalske talent.

”Looking at the Storm er jazzmusik af internationalt tilsnit,
medrivende, energisk, fængende og stoflig jazzmusik… Alt i alt

op under trommerne, som han tidligere har gjort det med Dr.
John og i trioen SP, Just og Frost. Se frem til en uforglemmelig

”Liane Carroll doesn’t just sing jazz. She is jazz. This is jazz

aften, hvor glæde er nøgleordet.

of the highest quality. Believe.” Mojo.

Niels HP, vokal og percussion; Kjeld Lauritsen, hammondorgel;
Per Gade, guitar; Søren Frost, trommer.

Medsponsor på koncert
Bygma Bindslev

Martini’s
For børn

Jens Larsen , guitar; Søren Ballegaard, Saxofon; Olaf Meijer,
bas; Haye Jellema, trommer.

Michael Bladt:
Next step

The Cuban
jazz report
torsdag den 20. oktober
Vejrudsigten lover solvarm afrocubansk jazz, når The Cuban Jazz

torsdag aften under Jazzy Days 2016. Den danske kompo-

jazzsangerinden Kira Martini og hendes storswingende

Report i år for første gang dukker op til Jazzy Days. Selv om vi er

nist og saxofonist har på sit seneste album, Next Step, end-

orkester. De 5 rutinerede orkestermedlemmer serverer en
boblende musikalsk boogie-woogie-cocktail tilsat energi,
humør og sprudlende rytmer fra Brasilien.

nu engang skabt en række solide og inspirerende jazzvær-

midt i oktober, vil temperaturen helt sikkert nå caribiske højder,

ker, som han opfører under koncerten i Klitgården sammen

når de cubanske rytmedrenge disker op med eminent musikalitet

med en række kompetente kollegaer.

og overdådig teknisk kunnen.
Ivan ’Melon’ Lewis, Yasser Pino og Eliel Lazo tilhører den nye ge-

Kira Martinis musikalske børnefortællinger handler om
den store verden uden om os, den lille verden inden i os
og alle de skønne væsener, der popper op omkring os. Tag
hele familien med til koncerten, der byder på fornøjelige

Medsponsor på koncert
Bang og Olufsen,
Frederikshavn

Jazzy talents

velkommen...
Koncertsted
Klitgården

neration af virtuost spillende cubanske musikere, og når de entre-

scene. I 20 år har han være fast saxofonist i Aarhus Jazz

rer scenen i selskab med trommefænomenet Ernesto Simpson, er

Østervej 10, Tversted

Orchestra, og sideløbende har han spillet med blandt andre

der lagt op til en fest i særklasse.

9881 Bindslev

– det får du nemlig helt automatisk, når The Cuban Jazz Report

fusionskollektiv Snarky Puppy. Så der er slet ikke noget at
spekulere over: Next Stop er Next Step.

Michael Bladt, saxofon, klarinet, fløjte; Kaare Munkholm, vibrafon, marimba ; Per Gade, guitar ; Morten Ramsbøl, bas; Rasmus
Lund, trommer; Eliel Lazo, percussion.

Medsponsor på koncert
TVERSTED BORGERFORENING

forvandler Klitgården til Havanna by Night. Varm eventuelt op

Kontakt

med vores rom- og tapasarrangement umiddelbart før koncerten.

www.jazzydays.dk

Iván ’Melon’ Lewis, piano; Yasser Pino, bas; Ernesto Simpson,
trommer; Eliel Lazo, percussion, vocal.

Formand Niels Ole Sørensen.

Telefon +45 24 63 39 36.

JazzpaZZ
Vi sælger 50 JazzPazz til 1200 kr.
pr. stk. Jazzpazzet er personligt og
giver adgang til alle koncerter på
Klitgården. JazzPazz bestilles på
ticketmaster.dk eller ved hen-

E-mail: nielsole.tversted@gmail.com

vendelse til Feriepartner Tversted.

bestyrelsen

Medlemsskab
Støt Tversted Jazzy Days med et
medlemsskab. Pris 150 kr. for et
personligt medlemsskab og 250 kr.
for et familiemedlemsskab. Medlemsskab kan tegnes ved henvendelse til 1.nils.ove@gmail.com

Kløvervej 11, Tversted
9881 Bindslev

Fredag den 21. oktober

Justin Kauflin
Trio

Som noget helt nyt har Jazzy Days i år valgt at arbejde med

fredag den 21. oktober

I 2011 begejstrede Mezzoforte en totalt udsolgt sal i Klitgården

Johnny Nielsen

udvikling af nye jazztalenter. Vi sammensætter et band af

Det er en kæmpe fornøjelse for os at præsentere Justin Kauflin

unge musikalske nordjyder og giver dem to dages under-

med en brag af en afslutningskoncert. Og i år gør de det igen!

under Jazzy Days 2016. Den amerikanske pianist blev blind

Nils Ove

visning, inden de fredag aften er klar til at træde op for et

Det er endnu en gang lykkes os, at få det islandske funk- og fu-

som ung, men kastede sig med stor energi og entusiasme over

sionsband til Tversted, og vi har svært ved at få armene ned.

Inger Fruensgaard

veloplagt publikum i Klitgården.

klaveret. I dag er han en gudsbenådet musiker, som spiller

Medsponsor på koncert
Yamaha Music Center

Mezzoforte
Lørdag den 22. oktober

med en følsomhed, der tryllebinder hans publikum.
Underviser og indpisker bliver bassist og banddoctor Mor-

Mezzoforte blev dannet i 1977 i Rejkjavik af fire teenage-

Som optakt til koncerten viser vi fredag eftermiddag doku-

ten Ramsbøl, der med et frygtindgydende CV i baghånden

venner. I 1983 slog de internationalt igennem med nummeret

mentarfilmen Keep On Keepin’ On. Filmen er skabt af den

nok skal få respekt hos de unge talenter: Uddannet ved Det

Garden Party fra deres fjerde album, og de blev dermed det

legendariske producer Quincy Jones og handler om venska-

Jyske Musikkonservatorium og Professor of Jazz Double

første islandske orkester, der høstede international anerken-

bet mellem Justin Kauflin og hans helt store læremester og

Bass fra University of Music and Performing i Østrig.

delse. Tolv albums og over tusind koncerter senere er de stadig

inspirationskilde Clark Terry.

på landevejene til glæde for deres tusinder af fans over hele

Vi glæder os helt vildt til at høre, hvad Morten Ramsbøl og

Justin Kauflin har vundet et hav af priser, og hans nye album

de nye talenter når frem til. Mød op og vær med til at give

Dedication ligger højt på jazzhitlisterne. Se frem til en aften i

Niels Ole Sørensen

Louise Høholt
Søren Borup Winther

www.jazzydays.dk

verden.

de friske og modige unge nordjyder en oplevelse for livet.

Morten Ramsbøl, banddoctor; Rasmus Sørensen, piano; Jonas
Scheffler Kristensen, trompet; Thomas Wandborg, guitar; Bertil
Bille, trommer; Mads Houe, bas

Billetsalg
Over ticketmaster.dk eller ved
henvendelse til Feriepartner Tversted. De annoncerede priser er eksklusiv gebyr.

Du behøver ikke engang medbringe godt humør til koncerten

onskilderne er blandt andet Steps Ahead og det nye hippe

som Kira Martini og band udgav i oktober 2015. Glæd jer til

JazzyDays 2016

Michael Bladt er en gammel kending på den danske musik-

DR Big Bandet, John Scofield og Lucas Graham. Inspirati-

numre fra blandt andet albummet Boogie-Woogie-Jazz,

Kira Martini, vokal/guitar; Calle Brickman, keys, harmonika; Emil
Brun Madsen, bas; Peter Marott, trompet; Morten Ærø, Trommer/percussion/Marimba.

Liane Carroll, vocal, piano; Alex Riel, trommer; Roger Carey, bas.

Træd ind i Michael Bladts melodiøse og virtuose jazzverden

Velkommen til en festlig koncert for børn i alle aldre med

en herlig koncert med et band i musikalsk topform.

er musikken flot forløst og albummet fascinerende flot.” Gaffa

Torsdag den 20. oktober

onSdag den 19. oktober

Medsponsor på koncert
Tankegang a/s

Tomas Franck, tenor; Carl Winther, piano; Daniel Franck, bas;
Alex Riel, trommer

Niels HP/Lauritsen/Gade/Frost

udland. Mandag aften går Niels HP på scenen i Klitgården med

Medsponsor på koncert
Nybolig, Hjørring

Klassisk jazz spillet af 4 store musikere. Så bliver det ikke bedre!

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
oktober
2016

Lørdag den 15. oktober

Tversted

Tomas Franck
Special Quartet

Jazzy Days

Martin Schack
Kvartet

Torsten Goods

Vær med, når Mezzoforte lukker Tversted Jazzy Days 2016.

særklasse, når den kun 30-årige jazzlegende indtager scenen

Medsponsor på koncert
pianokompagniet

i Klitgården.

Justin Kauflin, piano; Thomas Fonnesbæk, bas; Billy Williams,
trommer.

Medsponsor på koncert
dagli’ brugsen, tversted

Men vær hurtig – i 2011 blev billetterne revet væk på rekordtid.

Jazzy Days vil rette en stor tak til alle, der har tegnet en annonce,
er medsponsor til en koncert eller støtter os på anden måde.
Jazzy Days er også støttet af Hjørring Kommune, ENV fonden og KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring.

Eythor Gunnarson, keyboards; Gulli Briem, trommer; Johann
Asmundsson, bas; Fridrik Karlsson, guitar; Jonas Wall, saxofon

Køb din billet her: ticketmaster.DK
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Klitgården
Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Åbning
Tale og årets Nordjyske
Jazznavn

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Klitgården

Kl. 14.00
Entré 175 kr.

Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Kl. 16.30
Entré 625 kr. (tapas

MArtin schack
kvartet

Kl. 15.00
Entré 50 kr.
Børnejazz

Liane carroll

Martini´s for
børn

Tapas og
romsmagning

Tversted Kirke

Kl. 22.00

Kl. 19.30
Gratis entré - Jazzgudstjeneste

træben

Brugsen

Kl. 20.00
Entré 275 kr. (kun musik)

Kl. 20.00
Gratis entré

Michael bladt
next step

Organic3 feat.
Kaare Munkholm
& Michael Bladt

Kl. 22.00

mahalia jackson
tribute
Det bliver svært at sidde stille på kirkebænkene
i Tversted Kirke søndag aften under Jazzy Days
2016. Her fylder Mahalia Jackson Tribute nemlig det smukke kirkerum med kendte negro- og
gospelnumre under den traditionsrige jazzgudstjeneste, der altid fylder kirken til sidste
plads. Mahalia Jackson Tribute består af fire
garvede danske jazzmusikere:

Kl. 21.00

torsten goods

Margrete Grarup, vokal; Jakob Mygind, saxofon; Ole Bech,
guitar; Niels Ole Sørensen, Hammond B3.

Klitgården
Kl. 20.00
Entré 275 kr.

Thomas frank
Special quartet

og romsmagning + musik)

the cuban
jazz report

Som noget helt nyt inviterer vi i år til romsmagning og tapas under Tversted Jazzy Days.

Niels HP/Lauritsen/
gade/frost

Klitgården
Kl. 20.00
Entré 375 kr.

Kl. 15.00.
Gratis entré

Film
”Keep on keeping on”
________________

Mezzoforte

Kl. 20.00.
Entré 275 kr

Jazzy Talents
Kl. 21.00

Justin Kauflin trio
jazzy dinner

tapas og romsmagning

Kl. 22.00

Klitgården

Vi har allieret os med Stig Risgaard fra Risgaard Vinhandel og rom-importøren Parminder Batia, der vil dele ud af deres store viden om rom. Undervejs bliver der mulighed for
at smage på en række forskellige typer rom og nyde en lækker tapasmenu.

I år bliver der mulighed for at spise et måltid mad fra De2Stuer kl. 18.00, fredag
d. 21. og lørdag d. 22. oktober. Spisebilletterne kan købes på ticketmaster.dk til
175 kr.

lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
Mygdal Smedie
og VVS
Aut. VVS-installatør
Henrik Bundgaard
Tverstedvej 30 - Uggerby
Tlf. 98 97 51 72

Murerfirmaet
Lyng og Thomsen

cafe fisk
Tannisbugtvej 63
Tversted
9881 Bindslev
T: 9893 3494

- alt inden for murerfaget

www.isagerstrik.dk

Borrisholtvej 4, Tversted
9881 Bindslev. Tlf. 26 81 59 93
viggothomsen1@gmail.com

Havemøbler • Kunsthåndværk
Billedkunst
Tannisbugtvej 103, Tversted
Tlf. 9893 1990

tømrermester

deT blå ishus
Østervej 4, Tversted
9881 Bindslev

Solkilde

Tversted Strand

Tlf. 98 93 13 76
Præstebakken 4 - Tlf. 9893 1798

Skagensvej 69, Tversted
9881 Bindslev

Auto-Hansen
Sønderbro 10
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 87 77

arkitektfirmaet

Tommy sproegel

bundgaard m.a.a

Hejselbækvej 30
9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

www.bundgaard-ark.dk
Tlf. 98 91 18 33

HJØRRING • TVERSTED

Nørregade 8
DK - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

Tidsbestilling man. - tors. kl. 07.00 - 08.00
Tlf. 2763 1933
www.jkrogsgaard.dk

Tannisbugtvej 36, Tversted
9881 Bindslev. Tlf. 98 93 11 77

Sindal Autoophug

Gaden 107
9870 Sindal
Telefon: +45 9893 5733
www.sindal-autoophug.dk

Hirtshalsvej 11
9881 Bindslev
www.galleritronsmark.dk

Tversted Cykler

Salg • reparation • udlejning
Gl. Skagensvej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 9893 1015

