
Jazz & Jokes med 
Benjamin Koppel & 
Lars Hjortshøj
LØRDAG D. 22. OKTOBER 2022 

Musik og comedy blander blod, når Benjamin Koppel og Lars 
Hjortshøj inviterer indenfor til en helt særlig aften inspireret 
af 50’erne og 60’ernes jazzklubber i New York.

Improvisationer, præcise punchlines og god timing er ud-
gangspunktet, når de to sammen inviterer venner og kolleger 
på scenen under navnet ”Jazz & Jokes”. Der er lagt op til en 
unik, farverig og forbløffende aften i selskab med det bedste 
af begge verdener, top komikere og top jazzmusikere.

Aftenen deles af komikere og musikere, der alle mestrer 
improvisationen, den gode timing og samspillets mulighed 
på højeste plan – og som kun kan opleves lige dér, i nuet, 
denne ene aften!

Benjamin Koppel, saxofon; Lars Hjortshøj, jokes samt venner

Hyldest til Toots
& Asmussen
TORSDAG D. 20. OKTOBER 2022

Den 29. april 2022 er det hundrede år siden at Toots Thiele-
mans kom til verden. I den anledning præsenterer Tversted 
Jazzy Days en eksklusiv koncert, hvor også Svend Asmussen 
hyldes i et respektfuldt nutidigt bud på musikken fra Toots & 
Svend samt yderligere musik, der relaterer til de to ikoner.
De to legender i europæisk jazz, den belgiske mundharmoni-
kavirtuos og guitarist Toots Thielemans og Danmarks stjer-
neviolinist Svend Asmussen havde et årelangt personligt 
venskab, der også rummede en dyb gensidig professionel 
respekt. Toots Thielemans regnes stadig for en af jazzens 
største personligheder med hans overlegne og uhyre person-
lige spil på mundharmonikaen. Svend Asmussens elegante 
og overlegne violinspil og hans kombination mellem jazzens 
rytmik og kompositionsmusikkens melodiske udtryk er til-
svarende legendarisk.
I kan glæde jer til en koncert med tidløs musik, der rører alle.

Mathias Heise, mundharmonika; Kristian Jørgensen, violin; Pelle 
von Bülow, guitar; Jakob Christoffersen, piano; Thomas Fonnesbæk, 
bas og Jeppe Gram, trommer

The Real Thing
TIRSDAG D. 18. OKTOBER 2022

Siden starten i 1992 har The Real Thing spillet mere end 1.600 koncerter og solgt over 55.000 plader med hårdt swin-
gende, orgelbaseret souljazz. Amerikanske ikoner som Jimmy Smith, Jack McDuff, George Benson og Wes Montgomery 
er inspirationskilderne, når The Real Thing i fuld smoking leverer en udadvendt og energifyldt blanding af swing, 
blues, soul, latin og funk. Vi garanterer en groovy aften i selskab med 30 års jubilarerne.

Palle Wagnberg, Hammond B3; Staffan William-Olsson, guitar; Dave Edge, saxofon og Hermund Nygård, trommer

Kiss Kiss Bang Bang 
feat. Malene Mortensen
/Peter Rosendal
TIRSDAG D. 18. OKTOBER 2022

Kiss Kiss Bang Bang har hele jazzhistorien med i rygsækken 
når de kaster sig over musikken fra de klassiske James Bond 
film. Der er fart på, glimt i øjet, god stil og masser af eventyr. 
De underholder med kvalitet og klasse i selvsikker stil og 
med stor træfsikkerhed.

Glæd dig til at høre Miss Mortensen og Dr. Rosendal sammen 
med Kiss Kiss Bang Bang fremføre numre som ”Goldfinger”, 
”Diamonds Are Forever”, ”The James Bond Theme” og ”You 
Only Live Twice”.

”Kombinationen af nogle særdeles velkendte populærmelo-
dier og kernehård bebop - som var det Sonny Rollins der stod 
på Village Vanguard - er intet mindre end perfekt!” - Niels 
Overgaard, JazzNyt.

Malene Mortensen, vokal; Peter Rosendal, piano; Rasmus Kjærsgaard, 
saxofon; Graig Earle, bas og Carsten Landors, trommer

Jazzy Talents: Metroscope
MANDAG D. 17. OKTOBER 2022

Kvartetten Metroscope spiller instrumental fusionsjazz, der kombinerer jazzens improvisationsunivers med et bastant 
groovebaseret udtryk. Gruppens lyd viser sig gennem originale kompositioner, der bærer præg af eksempelvis energiske 
rock- grooves, skæve taktarter og inciterende latinamerikanske rytmer. I 2020 udkom debutsinglen Alabur - en hyldest 
til bandets hjemby Aalborg, hvor gruppens nordiske rødder kommer til udtryk gennem et simpelt melodisk univers. 
I 2021 udgives yderligere 2 singler samt debutalbummet. Desuden vinder de Jazzkonkurrencen 2021 arrangeret af 
JazzDanmark på Jazzhus Montmartre. 

Jonas Dannerbugt, guitar; Andreas Enrique Berholt, keyboards; Mads Dalum Poulsen, bas og Mikkel Noe, trommer.

Fellowship
TORSDAG D. 20. OKTOBER 2022

I et repertoire af smukke og melankolske sange blander de 
to musikere den danske folketone med jazzens tonesprog 
og improviserende uforudsigelighed. Resultatet er sange 
der emmer af musikernes fælles kærlighed til melodien, 
nærheden og den nordiske folklore.

Når Gunde og Bodilsen stævner sammen, er der højt til loftet 
og musikken får sit eget insisterende liv der næres af de to 
musikers evne til at fange nuet og agere på det.

En koncert med Fellowship er en indtagende, nærværende 
og uforudsigelig oplevelse med reminiscenser af Jan Jo-
hanssons ”Jazz på Svenska”, men med et nutidigt og meget 
personligt udtryk.

Jesper Bodilsen, bas og Henrik Gunde, piano

Spyro Gyra
FREDAG D. 21. OKTOBER 2022

Det er med stor stolthed vi kan præsentere Spyro Gyra. For elskere af jazzfusion á la Weather Report, Return to Forever 
eller Yellowjackets, er der ingen vej udenom Tversted Jazzy Days, når det amerikanske superorkester indtager scenen.
I løbet af de sidste 40+ år har Spyro Gyra optrådt i over 5.000 shows, udgivet 31 album og solgt over ti millioner albums. 
Og de har stadig fuld fart på! Bandleder Jay Beckenstein voksede op med musikken fra Louis Armstrong, Charlie Parker, 
Sonny Rollins og Dizzy Gillespie. Han begyndte at spille saxofon i en alder af syv. Beckenstein kom på universitetet i 
Buffalo og startede som biologistuderende, men skiftede hurtigt karriere til musiker. I sine tidligste dage hentede Spyro 
Gyra deres inspiration fra Weather Report og Return to Forever. De første par år var der tale om et dynamisk liveband 
som indspillede med forskellige dygtige sessionsmusikere i New York. I 1983 besluttede Beckenstein at sammentømre 
ét band med permanente medlemmer under navnet Spyro Gyra. 

Jay Beckenstein, saxofon; Tom Schuman, keyboards; Scott Ambush, bas; Julio Fernandez, guitar og Lionel Cordew, trommer
Lørdag den 15. oktober åbnes festivalen ved 
Galleri Tornby med Jazz Live i Farver – 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. 

Camillos Køkken på Tversted Skole har åbent hele 
ugen. Her bydes dagligt på jazzfrokost, jazzvinbar 
og jazzdinner. Det hele serveret mens de sprødeste 
jazzytoner strømmer ud af højtaleren.

Søndag den 16. oktober fylder Nick Cave Uncover 
kirken med Nick Caves forunderlige musikalske 
univers. Du kan glæde dig til numre som ”Into my 
arms” og ”Waiting for you” i fortættet sammenspil. 

Onsdag den 19. oktober er det muligt at opleve 
jazzydaysformanden Niels Ole Sørensens eget 
orkester Organic3 med mundharpevirtuosen Ma-
thias Heise i gymnastiksalen på Tversted Skole.

Der er garanti for svedige soulrytmer og swing-
ende hammond grooves.

Onsdag den 19. oktober stiller Tannishus også 
op med Karolines Kapel.

Torsdag den 20. oktober kl. 16.00 byder kok 
og kunstnerparret Vastardis og Valeur på live 
Jazz med Trup Aardestrup i Galleri Valeurs salon 
efterfulgt af Vastardis Jazzy Dinner hos Vavas 
Spisested. Pris for arrangementet er 430 kr. pr. 
pers. uden drikkevarer.

Torsdag den 20. 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 21. oktober.

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

Signe Juhl Kvartet
LØRDAG D. 15. OKTOBER 2022

Signe Juhl insisterer hele tiden på at tænke fremad og udfor-
dre sig selv med nye musikalske initiativer, der alle handler 
om at vise lytterne, at musikkens kraft er forunderlig og 
konstant foranderlig. Hendes musikalske initiativer tæller 
bl.a. en hyldest til Woodstock Festivalen, hyldester til tidligere 
tiders vokalist-ikoner, samt en forrygende genoplivning af 
stemme-ikonet Andrews Sisters i samarbejde med sine to 
egne søstre. 

Hun elsker at finde nye musikalske legekammerater og 
afprøve nye konstellationer. Øverst står dog kærligheden 
til musikken, til jazzen og til samspillet mellem levende im-
provisatoriske væsner med alle de muligheder det rummer. 
Det er standardjazz krydret med danske sange og salmer, 
tilsat groove og glimt i øjet. 

Signe Juhl, vokal; Martin Schack, piano; Morten Ramsbøl, bas og 
Kristian Leth, trommer

Drori-Hansen
Furniture
MANDAG D. 17. OKTOBER 2022

Som band har de været stille på både scene og i pladestudie 
i over 20 år. Men nu er Drori-Hansen Furniture tilbage – et 
sted, hvor soul, jazz, pop og funky vibe flyder sammen i en 
ny, tilbagelænet og ganske refurnished udgave. På scenen 
og knitrende live. 

Mange var med på Drori-Hansen Furniture-vognen i midten 
af 90’erne. For dem er der denne aften rig mulighed for at få 
et genhør med Furniture hits som ”When You’re Around” og 
”Then You’ll Know Why”. For de øvrige garanterer vi et band, 
der i dag uomtvisteligt stadig har fuldstændig styr på, hvor 
skabet skal stå. Selvom der er gået to årtier siden den mest 
musikalske del af hele ”møbelbranchen” sidst stod på scenen 
sammen foran et publikum, er venskabet og kærligheden 
til musikken uforandret. Og den kærlighed er de klar til at 
dele gavmildt ud af. 

Erann David Drori, vokal; Casper Hamilton Hansen, bas; Ben Besiakov, 
piano; Pelle von Bülow, guitar og Anders Pedersen, trommer
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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
Louise Høholt
Søren Borup Winther
Øystein Sverre Andersen

COVID 19
Arrangementerne afholdes efter de gæld-
ende 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.

Jazzy Days er bla. støttet af Hjørring Kommune, Env-fonden og Kunststyrelsen.
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velkommen...
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Jazzy Days

15. -22. oktober

Tversted2022

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

JAZZPAZZ
Vi sælger 60 jazzpazz til 1700 kr. pr. stk. 
Jazzpazzet giver adgang til alle koncerter 
på Klitgården. Det bestilles på ticketma-
ster.dk

MEDLEMSSKAB
Støt Tversted Jazzy Days med et med-
lemsskab. Pris 150 kr. for et personligt 
medlemsskab og 250 kr. for et familie-
medlemsskab. Medlemsskab kan tegnes 
ved henvendelse til tverstedjazzydays@
gmail.com, eller ved aflevering af talonen 
i denne folder ved en koncert.

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, Galleri Tornby og Tannishus. 

Medlemskab af Tversted Jazzy Days 
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
tverstedjazzydays@gmail.com, eller ved aflevering af denne talon ved en koncert.

  Personligt, 150 kr.      Husstand, 250 kr.
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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

Verdens bedste
eventtrailers

TØMRERMESTER

TOMMY SPROEGEL
Hejselbækvej 30

9881 Bindslev
Mobil 24 67 87 53

Vavasgaard*
16.00 Trup Aardestrup
18.00 Jazzy dinner 
Pris: 430 kr. uden drikkevarer
Tilmelding på 23449804 eller
mail gv@gallerivaleur.dk

Tannishus*
21.30 CJazz

Galleri Tornby*
13.00 Jazz Live I Farver

Tannishus*
20.30 Benni Chaves

Tversted Kirke*
19.30 Nick Cave Uncover
Musikgudstjeneste

Gratis entré

Tannishus*
18.00 Advokatens
New Orleans Jazz Band

Tversted Skole*
20.00 Organic3 feat.
Mathias Heise

Tannishus*
20.30 Karolines Kapel

GORMS
TELTE & SERVICE-

UDLEJNING
MOBIL 40272977

LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

PROGRAM • TVERSTED JAZZY DAYS • 15. - 22. OKTOBER 2022

Jazzy Days  
på Klitgården 

20.00 Jazzy Talents:
Metroscope

22.00
Drori-Hansen Furniture

Entre i alt 375 kr. + gebyr eller 
JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00  Jazz & Jokes med
Benjamin Koppel og
Lars Hjortshøj

Entre i alt 375 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days  
på Klitgården

20.00 Åbning: Tale & årets  
nordjyske jazznavn

21.00 Signe Juhl Kvartet

Entré ialt 275 kr. + gebyr  
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Kiss Kiss Bang Bang
feat. Malene Mortensen/
Peter Rosendal

22.00
The Real Thing

Entre i alt 325 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården

20.00 Fellowship

22.00
Hyldest til Toots & Asmussen

Entre i alt 325 kr. + gebyr
eller JazzPazz

Jazzy Days 
på Klitgården 

20.00 Spyro Gyra

Entre i alt 425 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.


