
JazzyTalents:
Hvalfugl
TORSDAG DEN 21. OKTOBER 2021

Den aarhusianske trio tilhører en spændende ung generation 
af musikere, som bygger bro mellem nordisk folkemusik og 
jazzens klang. Der en perlende friskhed og en egen lyrisk 
nerve i Hvalfugls bud på jazzet folkemusik til vores tid.  Med 
deres legende sammenspil bliver man elegant sendt i retning 
af både lyse nordiske nætter og efterårsglød i trækronerne.
Deres nye og tredje album “Øjeblikke vi husker”, har bl.a. 
fået følgende ord med på vejen:
“Hvalfugl er noget af det smukkeste, der er sket for dansk 
jazz i mange år. Det bliver bare ved. Nu med tredje album, 
Øjeblikke vi husker. Deres velskabte blanding af nordisk 
jazz og folk er samme sjældne liga som Kenny Drew og Niels 
Henning Ørsted Pedersens Duo eller Bremer/McCoy. Musik 
der bygger bro mellem udspringet, det danske, den nordiske 
tone, klangen, melodien der er højskolesangbog eller salme, 
folkemusik og jazzen.”  Niels Overgård, Jazznyt

Jeppe Lavsen, guitar; Anders Juel Bomholt, bas og Jonathan Fjord 
Bredholt, piano og harmonium.

Snorre Kirk
Kvartet
TIRSDAG DEN 19. OKTOBER 2021
Med et stjernespækket orkester bestående af personlige og 
karakteristiske solister med et skræddersyet repertoire, hvor 
spilleglæde, nærvær og ikke mindst swing er i højsædet, har 
trommeslageren og komponisten Snorre Kirk på rekordtid 
formået at gøre sit orkester til et af de mest efterspurgte i 
både ind- og udland. 

Med det kritikerroste debutalbum “Blues Modernism” fra 
2012 trådte Snorre Kirk for alvor i karakter som komponist 
og orkesterleder. Med de efterfølgende udgivelser Europa 
(2015), Drummer & Composer (2017), BEAT (2018) og Tange-
rine Rhapsody (2019), blev der banet vej for et internationalt 
gennembrud, med optrædener på nogle af verdens førende 
jazzfestivaler i Europa, USA og Asien. 
I 2020 udkom Snorre Kirks sjette album, Going Up, der med 
sit drivende swing og farverige kompositioner, udgør Snorre 
Kirks mest ambitiøse og personlige projekt til dags dato. 

Jan Harbeck, saxofon; Magnus Hjort, piano; Anders Fjeldsted, bas 
og Snorre Kirk, trommer.

Staffan William-
Olsson Trio
MANDAG DEN 18. OKTOBER 2021

Den svensk-norske guitarist Staffan William-Olssons trio 
har specialiseret sig i jazzversioner af populærmusik! Det 
bliver en aften med jazzede versioner af kendte numre fra 
så forskelligartede grupper som bla. ABBA, Black Sabbath, 
Ricky Martin og Creedence Clearwater Revival.

Det amerikanske Jazzmagasin Cadence skrev om debutpla-
den “POP!”: “William-Olsson isn´t a postmodern trickster 
figure: what´s a surprise and pleasure about this disc is his 
demonstration of how a quite straightforward approach to 
this material can sound just right. Jazz fans should not be 
deterred by the CD´s unlikely choice of repertoire: «Pop!» 
is as satisfying a Jazz-guitar disc as any of recent years.” 

Vi garanterer god energi og sprudlende guitarspil!

Staffan William-Olsson, guitar; Terje Gewelt, bas og Hermund Ny-
gård, trommer.

Monique Thomas Kvartet 
feat. Niels Ole Sørensen
SØNDAG DEN 17. OKTOBER 2021
I TVERSTED KIRKE

Monique Thomas besøgte Danmark første gang i 2017. Nu 
er hun tilbage i Danmark og giver gospelkoncert i Tversted 
kirke med Tversteds egen Niels Ole Sørensen som special 
guest! Med sig har Monique en velspillende rytmegruppe 
med nogle af de stærkeste profiler fra den danske jazzscene. 
Monique Thomas er født i Philadelphia, hvor hun under 
sin opvækst lyttede til jazz, gospel, soul og ”black American 
music”. Hun har studeret jazz og klassisk musik ved William 
Paterson University of New Jersey. I 1998 flyttede Monique 
til Frankrig, hvor hun begyndte at undervise i jazzsang på 
Ciam Ecolé de Musiques i Bordeaux. Sideløbende hermed 
har hendes egen karriere ført hende til de fleste spilleste-
der og festivaler i Frankrig og optrædener i mange andre 
europæiske lande.

Monique Thomas, vokal; Martin Schack, piano; Torben Bøtker Bjørn-
skov, bas; Espen Laub von Lillienskjold, trommer og Niels Ole 
Sørensen, Hammond B3.

Alberto Marsico
& Organ Logistics
TIRSDAG DEN 19. OKTOBER 2021

Det er med stor stolthed, at vi i år kan præsentere Jer for en 
fantastisk italiensk orgeltrio af stort format og international 
klasse. Alberto Marsico er een af de absolut største Ham-
mond B3 betvingere. Hans kærlighed til orglet sprang ud i 
lys lue efter en workshop i 1994 med Jack McDuff  - en af de 
helt store amerikanske jazzorganister gennem hardbob- og 
souljazzæraen i 1960erne. 

Musikken af denne eminente trio er traditionel orgeljazz 
tilsat blues, soul og funk.

Vi garanterer en aften med fortættet sammenspil og sublim 
spilleglæde.

Alberto Marsico, Hammond B3; Diego Borotti, saxofon og Ales-
sandro Minetto, trommer.

CARSTEN DAHL
TRINITY
TORSDAG DEN 21. OKTOBER 2021

Den grammy-vindende gudsbenådede pianist Carsten Dahl 
er uden tvivl en af verdens dygtigste! Med en iderigdom 
og en kreativitet, der er uden sidestykke, bringer han alle 
kombinationer op på et næsten skræmmende niveau. Trioens 
øvrige musikere er også store jazzpersonligheder og kendte 
fra en række spændende konstellationer. 
Carsten Dahl og de to andre musikere i TRINITY rækker 
efter essensen af at spille og improvisere gennem velkendte 
standarder. 

Carsten Dahl udtaler: “Denne konstellation er min favorit. Det 
er som en kollektiv indånding af luft, hvor den horisontale og 
lodrette forståelse mellem os går i et. En sjælden oplevelse 
inden for musik faktisk og en forpligtelse til at videregive det 
universelle sprog af musik til publikum. At være sammen i 
en komplet musikalsk treenighed”

Carsten Dahl, piano; Niels Bo Davidsen, bas og Stefan Pasborg, 
trommer.

Caroline Henderson Curtis Stigers

Lørdag den 16. oktober åbnes festivalen ved Gal-
leri Tornby Colorful Jazz Live – en skøn blanding 
af musik og kunst.

Lørdag aften byder Tannishus på musik med den 
dygtige sanger Benni Chaves med musikerne
Jesper Thorn og Michael Strange.

Søndag fylder Monique Thomas Kvartet feat. Niels 
Ole Sørensen kirken med musikalsk nærvær. Du 
kan glæde dig til gospel og spirituals i fortættet 
sammenspil. 

Camillos Køkken har åbent på Tversted Skole med 
jazzfrokost fra kl. 12-14, jazzbar fra kl. 14-18 og 
jazzdinner kl. 18.00. 

Onsdag den 20. oktober er det muligt at opleve 
jazzydaysformanden Niels Ole Sørensens eget 
orkester Organic3 med saxofonisten Jan Harbeck 
på Tversted Skole. Der er garanti for svedige soul-
rytmer og swingende hammond grooves. ”Kultur 
på Tversted Skole” står for dette arrangement.

Onsdag den 20. oktober stiller Tannishus også 
op med duokoncert med Sinne Eeg og Thomas 
Fonnesbæk.

Torsdag den 21. oktober kl. 16 byder kok og kunst-
nerparret Vastardis og Valeur på dygtige Martin 
Lutz Group efterfulgt af New Orleans Jazzy Din-
ner på deres spændende Vavasgaard lidt uden-
for byen. Derudover tilbydes lækre verdensjazz-      
menuer fra torsdag til søndag.

Torsdag den 21. oktober står den også på lækker 
mad og musik med C Jazz på Tannishus.

Traditionen tro disker Tannishus op med lækker 
mad og sprøde dansevenlige toner af Advokatens 
New Orleans Jazz Band fredag den 22. oktober.

Lørdag den 23. oktober holder Café Fisk et jazz-
arrangement.

Hold jer endelig opdateret på stedernes egne hjem-
mesider samt www.jazzydays.dk

FREDAG DEN 22. OKTOBER 2021
Det er med stor stolthed, at vi kan præsentere den store 
danske jazzdiva Caroline Henderson med nogle af landets 
dygtigste musikere fredag aften i Tversted. Caroline Hender-
son har gennem årene markeret sig som en af de stærkeste 
sangerinder i nyere dansk musikhistorie med et musikalsk 
udtryk, der henter inspiration i både jazz, blues, pop og 
elektroniske toner. Hendersons kunstneriske formåen er 
imponerende med en karriere, der spænder fra prisvin-
dende pladeudgivelser, massive radiohits, anmelderroste 
koncerter og udsolgte turnéer til film- og tv-optrædener samt 
anerkendte roller i teaterkoncerter. 
I 2020 udgav Caroline Henderson hendes første soloplade 
på dansk. Albummet Den danske Sang er en auditiv histo-
rie om livet som rejse, om at blive adopteret af et nyt land, 
om at lære et nyt sprog og forstå sig selv på ny gennem det 
fremmede. For Caroline Henderson har musikken spillet en 
kæmpe rolle i den proces og hun har valgt at dykke ned i den 
danske sangskat og fortolke nogle betydningsfulde sange, 
som for hende har været en kærlig vejviser i det ukendte.

Caroline Henderson, vokal; Nikolaj Hess, piano; Daniel Franck, bas 
og Jakob Højer, trommer.

LØRDAG DEN 23. OKTOBER 2021

Det er med meget stor stolthed vi kan præsentere den char-
merende og underholdende amerikanske sang- og saxofo-
nist-ekvilibrist Curtis Stigers ved afslutningskoncerten på 
Klitgården. 

Curtis Stigers er en af pop-jazzens helt store drenge. Det var 
pophittet ”I wonder Why”, der i 1991 kickstartede Stigers 
professionelle karriere med over 2 millioner solgte albums. 
Desuden medvirkede han på soundtracket til Witney Hou-
stons berømte film ” The Bodyguard”.

Curtis Stigers præsenterer en vidunderlig blanding af egne 
sange og evergreens.

Vi garanterer en stor musikalsk oplevelse!

Curtis Stigers, vokal og saxofon; Jon Scrapper Sneider, trompet; 
Matthew Fries, klaver; Cliff Schmitt, bas og Keith Hall, trommer.

The KutiMangoes
LØRDAG DEN 16. OKTOBER 2021

Med The KutiMangoes præsenteres original afrojazz i ver-
densklasse som begejstrer anmeldere, radioværter og pub-
likum over hele verdenen. The KutiMangoes blev dannet 
i 2012. Med en sound, der trækker på både Fela Kuti og 
Charles Mingus er deres mål at blande kulturerne og skabe 
en ny global lyd.
I 2019 udgav bandet deres nye album AFROTROPISM og de 
flotte anmeldelser og nomineringer væltede ind. AFROTRO-
PISM er en videreudvikling af The KutiMangoes’ farverige 
og markante lyd, hvor der bliver arbejdet med synthesizere, 
soundscapes og elektroniske effekter uden at musikken mister 
sit fokus på heftige grooves, stærke melodier og musiker-
skab udført med hjertet. The KutiMangoes live er en festlig, 
livsbekræftende, grænsenedbrydende oplevelse der sender 
folk på dansegulvet og hjem med en følelse af at have være 
vidne til noget nyt, skabende på tværs af genrer. 

Michael Blicher, saxofon og fløjte; Gustav Rasmussen, trombone 
og guitar, Aske Drasbæk, saxofon; Johannes Buhl Andresen, fender 
rhodes og moog bas, Casper Mikkelsen/Eddi Jarl, trommer og 
Magnus Jochumsen, percussion.

Monique Thomas
Kvartet
MANDAG DEN 18. OKTOBER 2021

Vi er stolte over at kunne præsentere en uovertruffen fransk 
sangerinde med rødder i Philadelphia. Monique Thomas 
lyttede under sin opvækst til jazz, gospel, soul og ”black 
American music”. I 1998 flyttede Monique til Frankrig og 
hendes internationale karriere tog fart.

Hendes største inspirationskilder er Sarah Vaughn, Ella 
Fitzgerald og Billie Holiday. Monique har udviklet en unik 
stil og mestrer flere genre indenfor rytmisk musik. Hun 
bevæger sig ubesværet imellem Swing, New Orleans Jazz, 
Blues og Gospel. 
Med sig har Monique en velspillende rytmegruppe med nogle 
af de stærkeste profiler fra den danske jazzscene.

Glæd Jer til en aften med ren vellyd!  

Monique Thomas, vokal; Martin Schack, piano; Torben Bøtker Bjørn-
skov, bas og Espen Laub von Lillienskjold, trommer.
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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
Louise Høholt
Søren Borup Winther
Øystein Sverre Andersen

COVID 19
Arrangementerne afholdes efter de gæl-
dende retningslinjer for uge 42. Følg med 
på vores hjemmeside.

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.
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Jazzy Days

16.- 23. oktober

Tversted

2021

BILLETSALG
Over ticketmaster.dk.
De annoncerede priser er ekskl. gebyr.
Vi tager forbehold for ændringer og af-
lysninger. Hold Jer orienteret på www.
jazzydays.dk

JAZZPAZZ
Vi sælger 50 JazzPazz til 1400 kr. pr. stk. 
Jazzpazzet er personligt og giver adgang 
til alle koncerter på Klitgården. JazzPazz 
bestilles på ticketmaster.dk.

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

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 Tversted 
Kirke, Tversted Skole, Vavasgaarden, Café Fisk, Galleri Tornby og Tannishus. 
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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

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

TØMRERMESTER

TOMMY SPROEGEL
Hejselbækvej 30

9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

Vavasgaard*
16.00 Jazz og New Orleans 
Jazzy Dinner. Hør nærmere 
ved Valeur: 23449804

Tannishus*
20.30 CJazz

Café Fisk*
Jazzarrangement
med  spisning

Galleri Tornby*
13.00 Colorful Jazz Live*

Tannishus*
20.30 Benni Chaves

Tversted Kirke*
19.30 Monique Thomas Kvartet 
feat. Niels Ole Sørensen

Gratis entré

Tannishus*
18.00 Advokatens
New Orleans Jazz Band

Tversted Skole*
20.00 Organic3 feat. 
Jan Harbeck
Entré 75 kr

Tannishus*
20.30 Sinne Eeg & Thomas 
Fonnesbæk

DET GRÅ ISHUS 

Tversted Strand
TLF. 98 93 13 76

LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

PROGRAM • TVERSTED JAZZY DAYS • 16. - 23. OKTOBER 2021

Jazzy Days  
på Klitgården 

20.00 Monique Thomas
Kvartet

22.00 Staffan William-Olsson 
Trio

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Curtis Stigers

Entré 375 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days  
på Klitgården

20.00 Åbning: Tale & årets  
nordjyske jazznavn

21.00 The KutiMangoes

Entré ialt 275 kr. + gebyr  
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Snorre Kirk
Kvartet

22.00 Alberto Marsico &
Organ Logistics

Entré ialt 275 kr + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Jazzy Talents:
Hvalfugl

22.00 Carsten Dahl Trinity

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården 

20.00 Caroline Henderson

Entré 375 kr. + gebyr 
eller JazzPazz

COMBI-KOSTEN
v/ John Madvig

Tannisbugtvej 55, Tversted
Tlf. 51524445

www.combi-kosten.dk

Mimosa Blomster
Vinkrogen

Vestergade 7 • 9850 Hirshals
www.mimosa-blomster.dk

* Køb/bestil billet direkte ved arrangøren.


