
Peter Getz & 
Stockholm Jazz Trio
TORSDAG DEN 17. OKTOBER
Svenske Peter Getz er søn af den gudsbenådede saxofonist 
Stan Getz. Det fornægter sig ikke i hans stemningsfulde sang, 
varme stemme og smukke ballader. 

Peter Getz optræder i fantastisk sammenspil med den velspil-
lende Stockholm Jazz Trio. Trioen har siden starten i 2009 
opnået stor succes i Sverige med deres personlige fortolk-
ninger af klavertriohistoriens mestre. Stockholm Jazz Trio 
begyndte sit lange samarbejde med sangeren Peter Getz i 
2010 og sammen har de turneret rundt på mange svenske 
jazzklubber. Vi er stolte over, at kunne præsentere disse fire 
dygtige svenskere for første gang i Danmark.

Glæd dig til en aften med en mesterlig blanding af ameri-
kanske standarder og latinamerikanske rytmer.

Peter Getz, guitar, vocal; Daniel Tilling, piano; Jan Adefelt, bas; 
Jesper Kviberg, trommer.

Espen Eriksen Trio
TIRSDAG DEN 15. OKTOBER
Espen Eriksen Trio har på kort tid oparbejdet en stærk stil-
ling på den internationale jazzscene med sine relativt korte 
og formfuldendte melodier, et tæt sammenspil og effektiv 
brug af dynamik. En slags musikalsk minimalisme eller ”less 
is more”-attitude. 

Musikken er lyrisk, melodisk og udtrykket placerer sig tæt 
op ad den norske tradition med subtile kompositioner og 
smukke, lyriske stemninger. 

Om deres seneste udgivelse skriver BBC: ”A wonderfully 
plaintive jazz record, abandoned to the lost art of melodic 
minimalism, stripped back and beautifully near bare. No 
smoke and mirrors, just the graceful chemistry of superb 
musicians at the top of their game.”

Glæd dig til en lyrisk aften i norsk selskab!

Espen Eriksen, piano; Lars Tormod Jenset, bas; Andreas Bye, 

trommer.

Vestbo Trio
TIRSDAG DEN 15. OKTOBER
Vestbo Trio har de senere år markeret sig med deres karak-
teristiske bud på instrumental musik. Som noget særligt har 
Vestbo Trio skabt spændende instrumentalmusik, som ikke 
kun er for folk med det store jazzkørekort. Med charme, nerve 
og afslappet selvfølgelighed spiller Vestbo Trio instrumental 
musik, der går rent ind. 

Musikken trækker tråde til blues, jazz og pop. Trioen har skabt 
deres egen niche, hvor musik uden vokal er et fuldgyldigt 
alternativ til den vokalbaserede musik. 

Deres seneste udgivelse ”Gentlemen” fra 2019 er lyden af 
coolness, god stil og en evne til at lytte. Udgivelsen er en 
nænsom påmindelse om at lytte opmærksomt i en stadig mere 
visuel verden. Husk at lytte! Til hinanden - og til musikken!

Vi garanterer, at Vestbo Trio er værd at lytte til tirsdag aften!

Michael Vestbo, guitar; Jesper Smalbro, bas; Eddi Jarl, trommer.

Karmen  
Roivassepp Quartet
MANDAG DEN 14. OKTOBER
Karmen Rivassepp Quartet er en ny og spændende Århus-
baseret jazzkvartet, der kreerer musik inspireret af moderne 
jazz med en sofistikeret melodisk og harmonisk tilgang. 

Kvartetten kendes ved en legende tilgang til musikken og et 
veludviklet musikalsk samspil. Karmen Roivassepp vandt i 
2018 den nystiftede pris Århus Jazz Talent.

Roivassepps musik inviterer lytteren ind i et univers af lykke, 
sorg og stille melankoli gennem besnærende melodier og 
ærlig historiefortælling på både engelsk og estisk.

Karmen Roivassepp, vokal; Simon Eskildsen, piano; Adrian Christensen, 

bas; Daniel Sommer, trommer.

Frands  
Rifbjerg Kvartet
TORSDAG DEN 17. OKTOBER
Aftenens koncert er med vinderen af Danish Music Award 
for bedste jazzudgivelse i 2018. Vi er altså igen inde i hjerte-
området af nutidig dansk jazz. 
Vi kan forvente melodier fra Rifbjergs hånd, fra AC’s hånd 
og fra Tranbergs hånd blandet med musik af Bob Dylan og 
andre. Der spilles med en åben og dog stram tilgang til stoffet 
med mange nuancer og sublim dynamik.
Miles Davis’ tidlige, rolige 60’er ånd hviler over projektet, 
tydeligst gennem Kasper Tranbergs anvendelse af muted 
trumpet, men også gennem Søren Kjærgaards Herbie Han-
cock-inspirerede spil.
Med dette dynamithold er det nok svært at forudse, hvad der 
kan ske. Alle er mestre i improvisationens kunst. Alle vil og 
tør møde det uventede. Det er gaven, når fire store mestre 
mødes på scenen hos Tversted Jazzy Days.

Kasper Tranberg, trompet; Søren Kjærgaard, piano; Anders AC 
Christensen, bas; Frands Rifbjerg, trommer.

Jazzy Talent: 

Casper Hejlesen Trio
FREDAG DEN 18. OKTOBER
Casper Hejlesen er en ung prisvindende guitarist og komponist 
fra Poulstrup, Hjørring. Med sine bare 19 år på bagen, har 
han allerede formået at gøre sig bemærket på den danske 
jazzscene og har spillet med et utal af forskellige musikere 
fra hele verden. 

Til daglig studerer han på Det Jyske Musikkonservatorium i 
Aalborg, hvor han og hans trio har sin base.
Med stor inspiration fra både den amerikanske og nordiske 
jazzscene, men også genrer som folk og indie-pop, formår 
Casper Hejlesen Trio at imponere lytteren med sit nærvæ-
rende og ærlige sammenspil, der tager lytteren med ind i et 
varmt og legende lydunivers.

Casper modtog i år Klaverstemmerens Musikpris, samt et 
beløb på 20.000 kr., som skal bruges på debutudgivelsen.

Casper Hejlesen, guitar; Mads Houe, bas; Jakob Lundbye, trommer.

Enrico  
Pieranunzi Trio

Blast

Jazzy Days foregår på Klitgården, men den populære 
festival foregår også alle mulige andre steder i byen. 
Hele lokalsamfundet bakker op, og der er koncerter så 
forskellige steder som Uggerby Kirke, Spar Købman-
dens lagerhal, Vavasgaarden, Café Fisk, Galleri Tornby  
og Tannishus.

Lørdag d. 12. oktober åbnes festivalen ved Galleri Tornby 
med 1’ Time Jazz Live – en skøn blanding af musik og 
kunst.

Lørdag aften byder Tannishus på en lækker jazzmenu 
med den dygtige sangerinde Malene Mortensen.

Søndag d. 13. oktober fylder Organic3 og Miriam  
Mandipira kirken med musikalsk energi. Du kan 
glæde dig til gospel og spirituals udsat for trioens  
egne arrangementer. 

Tirsdag d. 15. oktober kl. 16.00 byder kok og kunstner 
Vastardis og Valeur på en lækker komposition af musik 

FREDAG DEN 18. OKTOBER 
Den verdenskendte italienske pianist, Enrico Pieranunzi, står 
i spidsen for en ny jazztrio, som foruden Pieranunzi selv be-
står af Danmarks måske bedste bassist, Thomas Fonnesbæk, 
samt den italienske trommesværvægter, Mauro Beggio. Hver 
især tilhører de eliten af jazzmusikere i deres respektive 
hjemlande, og tilsammen udgør de en trio i verdensklasse.

Musikken er original, krydret med enkelte klassikere, og det 
eminente sammenspil byder på kollektive improvisationer i 
topklasse. Glæd dig til en koncert med en sublim trio på al-
lerhøjeste niveau med en gigant i rækken af verdens pianister, 
Enrico Pieranunzi, i tæt sammenspil med 2 giganter indenfor 
skandinavisk og italiensk jazz!

Enrico Pieranunzi, piano; Thomas Fonnesbæk, bas; Mauro Beg-
gio, trommer.

LØRDAG DEN 19. OKTOBER
Blast er et dansk soul-funk bigband med mere end 400 kon-
certer og 5 LP/cd bag sig.

Blast er kendt for funky dansemusik med avancerede 
hornarr angementer, sangerinder i front, en swingende 
rytmegruppe og nogle af Danmarks dygtigste musikere. 
Der er fokus på det solistiske, men også på et levende og 
uhøjtideligt sceneshow. 

Glæd dig til en festlig koncert drevet af ægte engagement og 
kærlighed til musikken.

Christina Boelskifte, vokal; Britt Hein, vocal; Helle Henning, vokal; 
Mikkel Håkonsson, piano; Jakob Olsne, guitar; Ole Skipper, bas; 
Niels Ratzer, trommer; Hendrik Jørgensen, trompet; Jens Gotholdt, 
trompet; Thomas Kjærgaard, trompet; Kenneth Agerholm, basun; 
Bjarne Thanning, basun; Kasper Wagner, saxofon; Nis Toxværd, 
saxofon; Ole Himmelstrup, saxofon.

Søren Sko &  
Benjamin Koppel 
– Nat King Cole 100 år
LØRDAG DEN 12. OKTOBER
Når to af dansk musiklivs største profiler slår pjalterne sam-
men om deres fælles passion for jazzcrooner Nat King Coles 
musik, bliver der for alvor pustet nyt liv i de gamle klassikere. 

Sammen giver de to – med hjælp fra nogle af Nordens bedste 
jazzmusikere – deres helt eget hjertevarme, ærlige og med-
rivende bud på en stribe af de sange, som jazzhistoriens mest 
soulfulde crooner havde på sit repertoire. 

Netop i år ville Nat King Cole være fyldt 100 år og selvom le-
genden ikke er mere, lever hans vidunderlige sangskat videre.
Glæd dig til en vidunderlig nostalgisk koncert.

Søren Sko, vokal; Benjamin Koppel, Saxofon; Eythor Gunnarsson, 

piano; Jesper Bodilsen, bas; Morten Lund, trommer.

Andi Kissenbeck’s 
Club boogaloo
MANDAG DEN 14. OKTOBER
Hvis du er til masser af orgel og funky groove, så er du på det 
helt rigtige sted denne aften! Andi Kissenbeck og hans band 
har specialiseret sig i energisk hardbop, spændende funk, 
R&B og latinske rytmer. De forstår om nogen at genskabe 
de spanske Harlem-traditioner fra tresserne.

Glæd dig til en aften, hvor hele salen swinger, bobler og slår 
gnister. Velkommen til Club Boogaloo!

Andi Kissenbeck, Hammond B3; Torsten Goods, guitar, vocal; Peter 
Weniger, saxofon, Tobias Backhaus, trommer.

Medsponsor på koncert
TVERSTED BORGER- OG 
TURISTFORENING

Medsponsor på koncert
FERIEPARTNER, TVERSTED

Medsponsor på koncert
LYD OG BILLEDE SPECIALISTEN,
FREDERIKSHAVN

Medsponsor på koncert
NYBOLIG, HJØRRING

Medsponsor på koncert
NYBOLIG, HØJRRING

Medsponsor på koncert
TEGLGAARDEN, LØNSTRUP

Det syder og bobler i hele byen

KONCERTSTED
Klitgården
Østervej 10, Tversted

9881 Bindslev

KONTAKT
www.jazzydays.dk
Formand Niels Ole Sørensen.
Kløvervej 11, Tversted
9881 Bindslev
Telefon +45 24 63 39 36.

E-mail: nielsole.tversted@gmail.com

BESTYRELSEN
Niels Ole Sørensen 
Johnny Nielsen
Nils Ove
Inger Fruensgaard
Louise Høholt
Søren Borup Winther
Øystein Sverre Andersen

Køb din billet her: TICKETMASTER.DK

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 bla. støttet af Hjørring Kommune og Kunststyrelsen.

JazzyDays 2019
velkommen...

Medsponsor på koncert  
TANNISBUGT BYGGE OG  
INVEST APS

Medsponsor på koncert  
SPAR KØBMAND, TVERSTED 

WWW.JAZZYDAYS.DK

Medsponsor på koncert
PIANOKOMPAGNIET

og mad. Musikeren Torsten Høeg (T. S. Høeg) gæster atelieret 
sammen med et par musikere, efterfulgt af en Jazzy dinner 
kl. 18.00

Onsdag d. 16. oktober er det muligt at opleve jazzydaysfor-
manden Niels Ole Sørensens eget orkester Organic3 med 
Kira Martini i Sparkøbmandens baglokale. Der er garanti 
for svedige soulrytmer og swingende hammond grooves.

Tannishus byder på lækker mad og musik med C Jazz torsdag 
d. 17. oktober.

Fredag d. 18. oktober disker Tannishus også op med læk-
ker mad og sprøde dansevenlige toner af Advokatens New 
Orleans Jazz Band.

Lørdag d. 19. oktober holder Café Fisk et jazz arrangement.

Hold jer endelig opdateret på stedernes egne hjemme sider 
samt www.jazzydays.dk

Medsponsor på koncert
BYGMA, BINDSLEV

BILLETSALG
Over ticketmaster.dk.

De annoncerede priser er ekskl. gebyr.

JAZZPAZZ
Vi sælger 50 JazzPazz til 1200 kr. pr. stk. Jazz-
pazzet er personligt og giver adgang til alle 
koncerter på Klitgården. JazzPazz bestilles på 

ticketmaster.dk.

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

Vi vil gerne kvittere for personligt medlemskab 
ved at byde på et gratis glas vin, vand eller øl 
i baren på Klitgården ved festivalen i uge 42. 
Familiemedlemsskab giver ret til 2 gratis glas 
vin, øl eller vand i baren på Klitgården ved 
festivalen i uge 42.

Jazzy Days

12. - 19. oktober

Tversted
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Gamle minder
Tversted 

Vintage Interiør

www.nordjyskebank.dk

MYGDAL SMEDIE
OG VVS

Aut. VVS-installatør
Henrik Bundgaard

Tverstedvej 30 - Uggerby
Tlf. 98 97 51 72

Murerfirmaet
Lyng og Thomsen
- alt inden for murerfaget

Borrisholtvej 4, Tversted
9881 Bindslev. Tlf. 26 81 59 93

viggothomsen1@gmail.com

AUTO-HANSEN

Sønderbro 10
9881 Bindslev

Tlf. 98 93 87 77

Hirtshalsvej 11
9881 Bindslev

www.galleritronsmark.dk

Tversted Cykler
SALG • REPARATION • UDLEJNING

Gl. Skagensvej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 9893 1015

Nørregade 8
DK - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

CAFE FISK
Tannisbugtvej 63

Tversted
9881 Bindslev
T: 9893 3494

Solkilde
Havemøbler • Kunsthåndværk

Billedkunst
Tannisbugtvej 103, Tversted

Tlf. 9893 1990

ARKITEKTFIRMAET
BUNDGAARD M.A.A

HJØRRING • TVERSTED

WWW.BUNDGAARD-ARK.DK
TLF. 98 91 18 33

www.isagerstrik.dk

Tlf. 98 93 15 00
www.nord-elektric.dk

Tankbiler til tiden
-Billigst i længden

Præstebakken 4 - Tlf. 9893 1798

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

TØMRERMESTER

TOMMY SPROEGEL
Hejselbækvej 30

9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

Jazzy Days  
på Klitgården 

20.00 Karmen Roivassepp 
Quartet

22.00 Andi Kissenbeck’s  
Club boogaloo

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Tannishus

18.00 Spisning & C Jazz

Café Fisk

Jazzarrangement med  
spisning

Galleri Tornby

13.00 1’ Time Jazz Live

Tannishus

18.00 Spisning  
& Malene Mortensen

Vavasgaarden

16.00 Jazz og Dinner:
T.S. Høeg +

Entré 358 kr.

Tilmelding: 
gv@gallerivaleur.dk

Uggerby Kirke

19.30 Organic3 
& Miriam Mandipira
 
Gratis Entré

Tannishus

18.00 Spisning & Advokatens 
New Orleans Jazz Band

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Blast

Entré 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days  
på Klitgården

20.00 Åbning: Tale & årets  
nordjyske jazznavn

21.00 Søren Sko & Benjamin 
Koppel – Nat King Cole 100 år

Entré ialt 275 kr. + gebyr  
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Vestbo Trio

22.00 Espen Eriksen Trio

Entré ialt 275 kr + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Frands Rifbjerg Kvartet

22.00 Peter Getz 
& Stockholm Jazz Trio

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården 

20.00 Jazzy Talents:
Casper Hejlesen Trio

21.30 Enrico Pieranunzi Trio

Entré ialt 275 kr. + gebyr 
eller JazzPazz

PROGRAM • TVERSTED JAZZY DAYS • 12. - 19. OKTOBER 2019
Spar Købmanden

19.00 Spisning 
& Organic3 feat Kira Martini

Entré 100 kr.

Tilmelding:  
0722017@spar.dk

DET GRÅ ISHUS 

Tversted Strand
TLF. 98 93 13 76


