TRADITIONEL

Kulturhuset Elværket
Ved Kirken 6, Fr.sund

Lørdag d. 24. november kl. 20.30
Jensens Jazz Serenaders har altid været kendt som ’familiebandet’ der til alle lejligheder kan spille
swingende og glad New Orleans Jazz til at danse efter og bruge som lyttemusik, men vel at mærke altid spillet
med respekt for den gamle New Orleans spillestil. Mange spillesteder har et ’husorkester’ og det er ikke forkert at
kalde ’Jensens’ for SeaSide’s husorkester.
Det glædede derfor rigtig mange i klubben og i det storkøbenhavnske jazzmiljø at Nan og Nina (mor og datter)
valgte at fortsætte orkestret efter Kurt Jensens pludselige død sidste efterår.
Orkestrets ’stol’ efter Kurt Jensen er blevet overtaget af Ole Olsen, der tidligere var bassist i Papa Bue’s Viking
Jazz Band i perioden 1989-2001. I Jensens band spiller Ole Olsen samme instrumenter som Kurt Jensen nemlig
klarinet og tenorsaxofon og orkestret har derved beholdt den velkendte orkesterlyd.
Til lejligheden lørdag den 24. november har bandet inviteret et tidligere fast medlem, Erik Vand Hansen som gæst
på trombone. Vand Hansen er af mange kendt som musikeren der kan spille flere instrumenter på ’orkester niveau’
bl.a. trompet, piano og naturligvis trombone.
Udover Nan og Nina er som fast medlem ’sidst men ikke mindst’ pianist og sanger m.v. Erling Rasmussen også
kaldet ’Flyver Erling’! Vedrørende Nina startede hendes karriere tidligt og vist nok i SeaSide Jazzklub. Hun gjorde
straks stor lykke med sit levende banjospil og ikke mindst en dejlig måde at synge jazz og andet på. Artistisk har
hun udviklet noget så usædvanligt som ’vokal
med pift’. I dag er hun en mester i disciplinen
og publikum, som ikke før har hørt hende i
pift, bliver hurtig meget begejstret. Om Nan,
den nye orkesterleder, kan man kort sige,
at hun er en fantastisk bassist, der fra baggrunden af orkestret ’lægger tempo og
bunden i musikken’! Repertoiret består af
klassiske New Orleans standards og
populære og dejlige evergreens som
f.eks. Cottonfields, How Great Thou Art, On
A Coconut Island og Avenuen kan nævnes.

Glæd jer til at høre

”Jensens Jazz Serenaders”
incl. Nina’s vokal-pift.

Bemærk venligst, at vi denne aften har bordbestilling. Lad os vide, hvor i salen du ønsker at sidde.
Aftenen indledes med spisning kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00
Menu: Sild, lune og kolde retter. Oste og frugtsalat. Brød og smør.
Maden koster kr. 160 ,- og kommer denne gang fra Slagter Anders, Kr. Hyllinge
Entre: For jazzklubbens medlemmer: kr. 75,- For gæster: kr. 125,Øl, vin, og vand, kaffe og kage til jazzklubbens populære priser.
Tilmelding til spisning nødvendig, senest ons. d. 21. nov.
Tilmelding til Edna Scheibel, seasidejazzklub@gmail.com tlf. 27 40 33 51
Vil du blot høre musikken efter kl. 20.30 er tilmelding unødvendig - bare mød op.
Se også www.seasidejazzklub.dk og www.all-that-jazz.dk eller tag ALL THAT JAZZ.

