Søndag den 4. februar kl. 15.00
Norbert Susemihl´s Joyful Gumbo med internationale gæster.
(DE, N, S, US og DK)
Norbert Susemihl´s Joyful Gumbo kan man møde I forskellige gode
sammensætninger. Her er alle sejl sat til med en ung, meget dygtig, kvindelig
klarinettist og vokalist, Chloe Feoranzo, og en ligeledes fremragende
trommeslager, Jason Marsalis, begge fra New Orleans. På flygel, nordmanden
Morten Gunnar Larsen, der spiller ragtime og tidligt jazzklaver så det er en
fornøjelse. Morten Gunnar Larsen har tidligere givet solokoncert i Sorgenfri
Kirke. Norbert Susemihl, trompet, flygelhorn og vokal, Hans Ingelstam,
trombone og Jens Kristian Andersen, bas, fuldender den flotte besætning, der
ud over traditionel jazz bl.a. spiller calypso, swing og gospel.

Søndag den 25. marts kl. 15.00
Jazz Steps (Ungarn)
Professionelle ungarere, der har 15-20 års erfaring med jazz og klassisk musik,
og som siden de etablerede sig som band i 2000 har spillet på ungarske og
internationale jazzfestivaler, i jazzklubber og i kirke. De har også tidligere
været i Danmark. Dygtige musikere der spiller glad, traditionel jazz fra
30´erne og 40´erne i en besætning med trompet, trombone, saxofon, guitar, bas
og trommer. Med Zoltán Finok som orkesterleder og på saxofon, og desuden
Istvan Lázár, Zoltán Horvath, Zsolt Bera, Balázs Lázár og Peter Csako.

Søndag den 7. oktober kl. 15.00
Hill Blue Unit & Johanna Lillvik (S)
På en festival i Allingsås var vi nogle, der hørte dem, og det gjorde indtryk.
De har ikke før været i Danmark og spille, så det er en fornøjelse for første
gang at kunne præsentere Hill Blue Unit & Johanna Lillvik i Sorgenfri Kirke
til én af tre koncerter, der er aftalt med dem. Bandet henter deres inspiration i
den sorte amerikanske musiktradition fra første halvdel af 1900-tallet med
blues, rhytm and blues, boogie woogie, jazz, soul og gospel.
Besætning: Örjan Hill, flygel, Christer Svensson, guitar, Torbjörn Stenson,
saxofon, Lars Mellquist, bas, Åke Göransson, trommer, og sangerinden
Johanna Lillvik, der bare skal opleves.

Søndag den 11. november kl. 15.00
Hede Hule Hot
Ikke helt nye på den danske jazzscene som band, men så nye, at stadig ikke
så mange har hørt dem. Det gør vi noget ved.
Hede Hule Hot spiller musik, der var populær i tiden lige før og under
besættelsen i 1940-45: Swingnumre, revysange og filmmelodier af bl. a.
Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Leo Mathiesen og Svend
Asmussen med en besætning bestående af Finn Odderskov, saxofon og
klarinet, Jens Christian Kwella, guitar, Kim Mikkelsen, bas, Peter Lund
Poulsen, trommer og Karoline Budtz, sang.
God musik, charme og fin underholdning.

Entré til koncerterne 100 kr.
Salg af billetter:

Jazz i Sorgenfri Kirke

Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 1
eller på e-mail sorgenfrijazz@c.dk
eller på telefon 71 72 00 29 Erik Smidt,
Kirken åbnes kl. 14.00
Bestilte billetter bedes afhentet senest 15 min. før koncertstart.
Kirkens ungdomskor sælger kaffe, te og kage i pausen.
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