ØSTDANSKE JAZZKLUBBER o.a.
i All-that-jazz samarbejdet indbyder til

Jazz-Event i
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28,
1260 København K.
Lørdag d. 5.juli 2014

Links:

Program:
Kl. 18.00 – 19.30 i Kongesalen
Dinnerjazz med

Dutch Swing College Band
www.dsc.nl

Lis Krøyers Trio
og 2 retters menu *)
Dørene åbnes kl. 17.30
Kl. 20.00 – 22.10 i Koncertsalen
Koncert med

Dutch Swing College Band
Dørene åbnes kl. 19.30
Kl. 22.30 – 0.30 i Koncertsalen
Jazz Band Ball med

Bourbon Street Jazzband
www.bourbonstreetjazzband.dk
Odd Fellow Palæet
www.oddfellowpalaeet.dk
Tuborgfondet
www.tuborgfondet.dk
All-that-jazz - samarbejdet
www.all-that-jazz.dk

Bourbon Street Jazzband
Priser:
kr. 475 ”All-in-ticket” - med adgang til alle arrangementer. Kongesalen rummer 250 nummererede pladser og
Koncertsalen 300 ikke nummerede pladser.
kr. 250 Koncert & Jazz Band Ball – med adgang alene til arrangementerne i Koncertsalen.
Her udbydes 50 billetter (300 – 250) ikke nummererede.
Til billetpriserne skal lægges billetgebyr kr. 20 samt evt. kortafgift.
Yderligere information:
ØSTDANSKE JAZZKLUBBER er en formel forening, stiftet af jazzklubber og andre i All-that-jazz samarbejdet.
De p.t. 31 jazzklubber og andre i samarbejdet byder på en mangfoldighed af jazz for enhver smag, - og er her via
foreningen Østdanske Jazzklubber gået sammen om et fælles arrangement under Copenhagen Jazzfestival med de
formål
• at stimulere interessen for den klassiske, traditionelle og rytmiske jazz- og swingmusik,
• at udbrede kendskabet til jazzklubberne og andre i All-that-jazz samarbejdet,
• at blive en del af Copenhagen Jazzfestival.
”Vi har en forventning om, at de mange deltagere i Copenhagen Jazz Festival, efter at have nydt dagens musik på
byens mange scener, har behov for en afslappende middag, lyttende til afdæmpet traditionel dinnerjazz, efterfulgt af en
koncert med et topprofessionelt jazzorkester, og til slut – når trætheden har lagt sig - en swingom til tonerne af et
traditionelt jazzband. Vi ønskede også, at spillestedet skulle ligge centralt i København, være præsentabelt og gerne
med historie. Valget er derfor faldet på det historiske Odd Fellow Palæet”.
Arrangementet gennemføres med støtte fra

*) Menuen, der serveres ved bordene:
Varmrøget ørredmousse, serveret med rygeostcreme, karse og radiser
Dansk oksefilet med syltede daddeltomater, nye danske porrer og citron/timian jus.
Hertil ristede kartofler.
Drikkevarer købes separat

