
 

Søndag d. 13. september 2015 kl. 15 

”Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo” 
 

 
 
Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et orkester med meget høje musikalske 
kvaliteter. Det består af håndplukkede musikere, der hver repræsenterer det 
bedste på deres respektive instrumenter. Orkestret startede i 2002 som en 
quintet, men er nu udvidet til seks musikere. 

Orkestret er i høj grad internationalt, idet fem nationaliteter er 
repræsenteret; nemlig Tyskland, Norge, Sverige, Australien og Danmark.  

 

Orkestrets repertoire omfatter hele spektret af New Orleans musikken dvs 
Traditionel jazz, Ragtime, Calypso, Swing, Gospel og Rhythm&Blues.  

Norbert’s Joyful Gumbo har to gange tidligere spillet i Sorgenfri Kirke 
(sept. 2005 og sept. 2011) og begge gange med stor succes.  

Det bliver helt sikkert en ny spændende koncert med masser af god jazz.  

Musikere: Norbert Susemihl (trompet), Hans Ingelstam (trombone), Chris 
Tanner (klarinet), Morten Gunnar Larsen (piano), Adam Pulz Melbye (bas), 
Thomas Altmann (trommer).  

 
Entre kr 100,-  Forsalg: Greens Boghandel, Sorgenfri Torv.  Bestilling: Christian 
Westergaard tlf. 47 17 10 62 eller e-mail: chrw.sosum@mail.dk Kirken åbnes kl 14 
og bestilte billetter skal afhentes 15 min. før koncertstart. 
 

 
 

Program for resten af 2015. 
 

Søndag d. 6. december 2015 kl. 15-18. ”Fessor’s Jazz Kings”  
Peter Marott (tp), Ole ”Fessor” Lindgreen (tb), Chris Tanner (cl), Jakob Dinesen (ts), Marko 

Martinovic (p), Jens Sølund (b), Morten Ærø (dm)  
 

”Bluesafdeling” 
Hans Knudsen (piano), Ronni Boysen (guitar), Oscar Mukherjee (guitar) 

………………… 
 

Sorgenfri jazzkoncerterne fortsætter i 2016.  
Som tidligere annonceret stopper jeg ved udgangen af 2015 efter 18 år og 62 
jazzkoncerter ved kirken, men det glæder mig, at jeg nu kan fortælle, at en engageret 
og jazzinteresseret, Erik Smidt, gerne vil fortsætte med koncerterne.  
 
Både kirken og jeg er meget glad for denne udvikling. 
 
Erik Smidt, der er godt kendt med det traditionelle jazzklubmiljø  i Københavns 
området, vil blive præsenteret for publikum ved koncerten den 13. september.  
 
Ønsker man at kontakte Erik Smidt er hans adresse følgende; Marsk Stigs Alle 10, 
2880 Bagsværd tlf. 44448494 mailadr:  eriksmidt@c.dk 



 


