Medsponsor på koncert
NYBOLIG, HJØRRING
BYGMA, BINDSLEV

SØNDAG DEN 11. OKTOBER 2020
I TVERSTED KIRKE

LØRDAG DEN 10. OKTOBER 2020

Mahalia Jackson
Tribute

Chris Minh Doky Trio
– New Nordic Jazz
Bassisten og komponisten, Chris Minh Doky har længe
arbejdet med kirken, de danske salmer og den danske
sangtradition. Bl.a. har han komponeret en højmesse
til Københavns Domkirke, indspillet CDen ”Danske
Salmer” med kendte danske sangere og været solist
med Københavns Drengekor. De danske salmer og
den danske lyd danner et solidt grundlag i hans meget
populære jazz trio, New Nordic Jazz.
Kom og hør den anerkendte bassist hylde den danske
sang og de danske salmer med hans succestrio New
Nordic Jazz!
Chris Minh Doky, bas; Jonas Johansen, trommer og Peter

Orkesteret fremfører kendte negro- og gospelnumre
af Mahalia Jackson i egne arrangementer og derigennem skabes en atmosfære af nærvær og intensitet.
Musikken udføres med stor nerve og sjæl.
Orkesteret blev dannet i 2011—100 året for den store
gospelsangerinde Mahalia Jacksons fødsel og består
af meget erfarne og kompetente musikere.
Glæd dig til en intens aften med sitrende nærvær!
Margrete Grarup, vokal; Jakob Mygind, saxofon; Ole Bech, guitar
og Niels Ole Sørensen, Hammond B3.

Rosendal, piano.

Jeff Cascaro – Love &
Blues in the City
MANDAG DEN 12. OKTOBER 2020
Jeff Cascaro er måske ukendt for nogen, men han er
et kæmpe navn i Tyskland og vi er derfor stolte over,
at det er lykkedes at få den gudsbenådede crooner og
trompetist til at indtage scenen i Tversted.
Cascaro stiller op med nogle af de ypperste tyske
jazzmusikere og de vil tage os igennem nogle af de
helt store kærlighedssange i verdenshistorien.
Musikken kendetegnes af forfinet afslappethed med
et strejf af klassisk jazzfrasering og kunst. I centrum
er stemmen og dens lækkerier.
Vi garanterer en aften fyldt med jazz, soul og blues
af bedste skuffe!

Medsponsor på koncert
FERIEPARTNER, TVERSTED

Jeff Cascaro, vokal og trompet; Christian von Kaphengst, bas;
Olaf Polziehn, piano og Hans Dekker, trommer.

Medsponsor på koncert
TVERSTED BORGER- OG
TURISTFORENING

Mike Stern Quartet
feat. Leni Stern, Chris
Minh Doky & David
“Fingers” Haynes
Mike Stern er intet mindre end en verdensklasse
guitarlegende. Han har tilhørt eliten af jazzguitarister
i mere end 40 år og er efter et par års ufrivillig pause
tilbage på scenen med fuld power.
Stern medbringer som sædvanligt et stjernehold af
musikere og denne gang kan vi glæde os til et dejligt
genhør med Chris Minh Doky samt med Mike Sterns
kone, Leni Stern og den gudsbenådede trommeslager
David ”Fingers” Haynes. Glæd dig til en fantastisk
aften i fusionsmusikkens tegn!
Mike Stern, guitar; Leni Stern, guitar/vokal; Chris Minh Doky,
bas og David “Fingers” Haynes, trommer.

Medsponsor på koncert
LYD OG BILLED SPECIALISTEN,
FREDERIKSHAVN

Medsponsor på koncert
INTERADVOKAT, TVERSTED

Acoustic Lounge

Motvm Trio har rod i stærke venskaber på tværs af
landegrænser. De tager publikum med ind i en verden af stor kærlighed til musikken. Med inspiration
fra hele verden er deres kompositioner fyldt med
elementer fra nordiske melodier, latinamerikanske
rytmer og harmoni, der længes ud i verden. Musikken er omfavnende, hektisk, inkluderende og fuld
af humor.
Medlemmerne har boet, spillet og studeret i udlandet
og har taget de bedste elementer af deres rejser med
ind i deres musik. Deres repertoire består af alt fra
deres egne kompositioner til store navne som Thelonious Monk, Kenny Wheeler, Paul Simon, Dodie og
The Beatles. Glæd dig til en aften med underholdning
i topklasse!
Edgars Cirulis, piano; Federico Nelson Fioravanti, trommer og
Albert Reinholdt Østergaard, bas.

Staffan
William-Olsson Trio
MANDAG DEN 12. OKTOBER 2020
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 debutpladen “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
Nygård, trommer.

Carsten Dahl Trinity
feat. Niels Bo Davidsen og Stefan Pasborg

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2020

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2020

Acoustic Lounge er et percussionbaseret orkester,
som spiller et varieret repertoire af egne kompositioner samt jazz, soul- og latinklassikere i nye arrangementer. I front sidder den alsidige sanger og
pianist Søren Baun, som i disse år gør et stærkt indtog
på den københavnske jazzscene med sin groovy og
lækre vokalstil. Ofte anses percussion som et ekstra
musikalsk krydderi. I Acoustic Lounge er det grundkernen i lyden og er dermed en uundværlig del af
orkestret.
Acoustic Lounge er som en kamæleon, der skifter
farve i løbet af koncerten – groovy soulsange med
cajon, brasiliansk bossanova med pandeiro, afrojazz
med congas og koklokker. Glæd dig til en koncert med
soul, jazz og cuban beats!
Søren Baun, piano/vokal; Claus Waidtløw, saxofon; Jesper
Bodilsen, bas; Michael Hartvig, percussion og Mikkel Schnettler,
percussion.

JAZZYTALENTS
MotVm Trio
FREDAG DEN 16. OKTOBER 2020

TORSDAG DEN 15. OKTOBER 2020

Medsponsor på koncert
NYBOLIG, HJØRRING

Medsponsor på koncert
PIANOKOMPAGNIET

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.

Det syder og bobler i hele byen
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, Spar Købmandens lagerhal, Vavasgaarden, Café Fisk, Galleri Tornby og Tannishus.
På Tversted Skole vil foreningen Kultur på Tversted Skole afholde koncert onsdag aften, natklub
fredag og jazz-talks i løbet af ugen. Camillos Køkken på Tversted Skole har dagligt jazz på skemaet
med frokost, hygge, jazz-plader og vinbar i salonen – og en god jazz-gryde kl. 18.00, tids nok til,
at man kan nå koncerterne på Klitgården. Mere
info på tverstedskole.dk og camilloskitchen.com
Lørdag den 10. oktober åbnes festivalen ved Galleri Tornby med Art’nJazz Live – en skøn blanding
af musik og kunst.

Onsdag den 14. oktober stiller Tannishus også
op med den fantastiske aalborgensiske musiker
Ginne Marker og band.
Torsdag den 15. oktober byder kok og kunstnerparret Vastardis og Valeur på musik af Kristian
Tangvik og Vastardis Jazzy Dinner på deres spændende Vavasgaard lidt udenfor byen.
Torsdag den 15. 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 d. 16. oktober.
Lørdag den 17. oktober holder Café Fisk et jazzarrangement.

Lørdag byder Tannishus på musik med den dygtige
sangerinde Cæcilie Norby og hendes Jazz Duo.

Ida Nielsen
& The Funkbots

Kenny Washington
FREDAG DEN 16. OKTOBER 2020

LØRDAG DEN 17. OKTOBER 2020

Den amerikanske sanger Kenny Washington vil nok
være ukendt for mange, men der er tale om en jazz- og
soulsanger, som tåler sammenligning med de absolut
største jazzstjerner. Han har begejstret publikum
verden over med soulfulde fortolkninger, opfindsom
scatsang og en tilsyneladende ubegrænset range.
Kenny Washington er født og opvokset i New Orleans.
Han sang gospel i kirken og spillede saxofon i forskellige skolebands. Efter college blev Washington
optaget i det ansete U.S. Navy Band Guam. Han blev
optaget som saxofonist men endte som sanger, da
man opdagede hans kæmpe talent.
Glæd dig til en aften fyldt med sjæl og varme!
Kenny Washington, vokal; Jacob Christoffersen, piano; Jesper
Bodilsen, bas og Zoltan Csörsz, trommer

Medsponsor på koncert
TEGLGAARDEN, LØNSTRUP

Ida Nielsen stod for den funky bund for den legendariske kunstner PRINCE fra 2010 indtil dennes tragiske
død i april 2016. Efter vennen og læremesterens død
vendte Ida hjem til Danmark og tog fat på sin egen
musik. Hun samlede et fantastisk band og drog på
landevejene - både her i landet og i det meste af
verdenen.
Denne charmerende, sprudlende kvinde som samtidig
spiller den ondeste funk-bas tilhører den absolutte
verdenselite! Og hendes band starter festen op – og
ser sig ikke tilbage! Musikken beskrives bedst som
et mix af oldschool funk blandet med hiphop, reggae
og verdensmusik. Det er et hårdtslående høj-energi
funk-show med solide grooves, tossede indfald, iørefaldende melodier, spillet med både attitude og sjæl.
– og selvfølgelig masser af bas!

2020

Medsponsor på koncert
SPAR KØBMAND, TVERSTED

10. - 17. oktober

Jazzy Days
Tversted

JazzyDays 2020

velkommen...
KONCERTSTED

BILLETSALG

Klitgården
Østervej 10, Tversted
9881 Bindslev

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

KONTAKT

MEDLEMSSKAB

BESTYRELSEN

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.

www.jazzydays.dk
Formand Niels Ole Sørensen.
Kløvervej 11, Tversted
9881 Bindslev
Telefon +45 24 63 39 36.
E-mail: nielsole.tversted@gmail.com

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

Søndag fylder Mahalia Jackson Tribute kirken
med musikalsk nærvær. Du kan glæde dig til
gospel og spirituals udsat for kvartettens egne
arrangementer.
Onsdag den 14. oktober er det muligt at opleve
jazzydaysformanden Niels Ole Sørensens eget
orkester Organic3 med sangeren og pianisten
Søren Baun i Sparkøbmandens lagerhal. Der er
garanti for svedige soulrytmer og swingende hammond grooves.

JAZZPAZZ

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 nils.ove@mail.dk.

COVID 19

Arrangementerne afholdes efter de
gældende retningslinjer for uge 42.
Følg med på vores hjemmeside.

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

WWW.JAZZYDAYS.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, Env-fonden og Kunststyrelsen.

Køb din billet her: TICKETMASTER.DK

Kan man lide Prince, kan man også lide Idas musik!
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PROGRAM • TVERSTED JAZZY DAYS • 10. - 17. OKTOBER 2020
Galleri Tornby
13.00 Artn’Jazz

Tversted Kirke
19.30 Mahalia Jackson Tribute

Tannishus
20.30 Cæcilie Norby Jazz Duo

Gratis entré

Spar Købmanden
19.00 Spisning & Organic3
feat. Søren Baun
Tversted Skole Koncert
Tannishus:
20.00 Ginne Marker
med band

Vavasgaard
16.00 Kristian Tangvik
18.00 Vastardis Jazzy dinner
serveres hos Vavas spisested.
Pris pr. prs. 378 kr.
Tannishus:
18.00 Spisning & CJazz

Tannishus
18.00 Spisning & Advokatens
New Orleans Jazz Band

Café Fisk
Jazzarrangement
med spisning

Tversted Skole
Natclub

Jazzy Days

Jazzy Days

Jazzy Days

Jazzy Days

Jazzy Days

Jazzy Days

20.00 Åbning: Tale & årets
nordjyske jazznavn

20.00 Staffan William-Olsson
Trio

20.00 Acoustic Lounge

20.00 Jazzy Talents:
MotVm Trio

20.00 Ida Nielsen &
The Funkbots

21.00 Chris Minh Doky Trio

22.00 Jeff Cascaro

20.00 Mike Stern Quartet feat.
Leni Stern, Chris Minh Doky
og David ”Fingers” Haynes

21.30 Kenny Washington

Entré 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

på Klitgården

på Klitgården

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

på Klitgården

på Klitgården

22.00 Carsten Dahl Trinity
feat. Niels Bo Davidsen og
Stefan Pasborg

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Entré ialt 275 kr + gebyr
eller JazzPazz

på Klitgården

på Klitgården

Entré ialt 275 kr. + gebyr
eller JazzPazz

LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
MYGDAL SMEDIE
OG VVS

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

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

Tankbiler til tiden
-Billigst i længden

- alt inden for murerfaget

www.isagerstrik.dk

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

DET GRÅ ISHUS
Tversted Strand

www.nordjyskebank.dk

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

Solkilde

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

TØMRERMESTER

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

Gamle minder
Nørregade 8
DK - 9870 Sindal
Tlf. 8989 3400

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

Vintage Interiør

Hirtshalsvej 11
9881 Bindslev
www.galleritronsmark.dk

Tversted Cykler
SALG • REPARATION • UDLEJNING
Gl. Skagensvej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 9893 1015

