
 

2. udgave – juni 2020 – med forbehold for ændringer 

Sct. Jørgens Jazzklub 

Happy Jazz 

Vi skal 

• gå gennem bymidten i gammeldags Street Parade i 

bedste New Orleans-stil under anførsel af festlig musik 

• lytte og danse til nogle af de bands, der har begejstret os 

allermest i mange år 

• indtage en rigtig jazzmenu med carvery fra grillen, skåret 

af kokken og serveret med salat og brød ved bordene 

• købe drikkevarer og snacks til jazzvenlige priser 

Det hele finder sted i Næstveds Bymidte og i Gl. Ridehus 

lørdag den 11.  september kl. 11-23 

Se meget mere på de næste sider eller på 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

Jazzfest i Gl. Ridehus 
Forår og sommer har budt på mange aflysninger, men én ting 

gennemfører vi: vores velkendte og populære jazzfest i Gl. 

Ridehus. 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Dagens program 

 kl. 11:00 Street Parade gennem byen 

 kl. 13:00 Dørene åbnes – Sct. Jørgens Jazzbar åbner 

 kl. 13:00-21:00 Jazzløjer i pauserne 

  v/TC Jazzband (Holland) 

 kl. 14:00-17:00 Hot Potato Jazz Band 

 kl. 16:00-17:00 Kokken skærer jazzmenuen for 

 kl. 17:00-19:45 Jazzkompagniet, feat. Deborah Herbert 

 kl. 20:30-22:45 Doghouse Cats 

 kl. 22:45 Musikslut – Sct. Jørgens Jazzbar lukker 

 kl. 23:00 Dørene lukkes 

Med forbehold for ændringer 

Dagens billetter 

Billetten giver fri ind- og udgang af Gl. Ridehus under hele 

arrangementet og inkluderer jazzmenu fra trækulsgrillen med 

lækkert tilbehør.  

Her er to nemme måder til at få billetter: 

• Køb dem via Sct. Jørgens Jazzklubs hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/ indtil den 

12. september – vælg ”Billetkøb til Events” 

• Køb billetter, som ikke inkluderer jazzmenuen, ved 

indgangen. 

Billetter m/carvery buffet – kr. 375,- 

Grupper på mindst 12 – kr. 325,- per person 

med mulighed for bordreservation til gruppen ved henvendelse til 

sct.joergens.jazz@gmail.com  

Billetter uden jazzmenu – kr. 325,- (kun ved indgangen) 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
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Dagens musik 

 

Doghouse Cats afslutter musikken i Gl. 

Ridehus.  Vi husker dem fra Jazzdays i 

juni, da de underholdt et begejstret 

publikum foran Underhuset.  Husk 

Danseskoene! 

Vores gamle venner i Blå Mandag 

Jazzband starter Street Parade på 

Hjultorv kl. 11:00 og mødes med de 

andre bands på Axeltorv.  Derfra går 

alle i samlet flok via Torvestræde, 

Sct. Mortens Kirkegade og 

Grønnegade til Gl. Ridehus. 

Spanske Potato Head Jazz Band venter 

på de andre bands på Axeltorv og 

følges med dem derfra. 

I Gl. Ridehus vil de være første band 

på scenen.  Glæd jer til at overvære 

deres første besøg i Danmark. 

Jazzkompagniet skal også marchere 

i Street Parade.  De starter fra 

Skomagerrækken og går sammen 

med de andre bands til Gl. Ridehus. 

Dér bliver de mødt af Deborah 

Herbert, som går på scenen sammen 

med dem. 

Potato Head Jazz Band 

Jazzkompagniet 

Doghouse Cats 

Lamarotte Jazzband 

Lamarotte Jazzband fra Holland 

starter deres del af Street Parade på 

Sct. Peders Kirkeplads og laver løjer i 

pauserne under sceneskift i Gl. 

Ridehus. 

Blå Mandag Jazzband 
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 Sct. Jørgens Jazzklub fejrer sit 10-års 

jubilæum i år. Det faste spillested er Hotel 

Vinhuset i Næstved, som ikke blot lægger 

festlige lokaler til glad musik og dans, men 

også serverer en lækker jazzbuffet til 

overkommelige priser før koncerterne. 

Medlemskab af Sct. Jørgens Jazzklub løber fra 

den 1. januar til den 31. december og koster 

kr. 100.  Medlemmer får kr. 50 i rabat på alle 

vores arrangementer på Hotel Vinhuset. 

Dagens jazzklub 

Dagens partner 

Sct. Jørgens Jazzklubs trofaste partner og 

sponsor og faste ”Happy Jazz”-spillested 

er Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads i 

Næstved – siden 1778 ”Byens Hotel”. 

I forbindelse med Jazzfesten tilbyder 

Hotel Vinhuset overnatning med 

morgenbuffet til 

• kr. 700 for to personer i dobbeltværelse 

• kr. 550 for én person i enkeltværelse 

Reservér i god tid! 

Hotel Vinhuset, 

tlf. 5572 0807 

Husk også at købe billetter til 

Jazzfesten – se side 2 

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub kan ske 

ved indgangen til ethvert af vores 

arrangementer eller ved henvendelse til 

sct.joergens.jazz@gmail.com. 

Hvis man ikke ønsker at være medlem og 

modtage rabatten, kan man også bede om at 

blive føjet til vores distributionsliste og 

modtage regelmæssige oplysninger om alle 

vores arrangementer. 

Besøg vores 

hjemmeside 

Følg os på 

Facebook 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com

