Sct. Jørgens Jazzklub
Happy Jazz

Sct. Jørgens Jazzklub
fejrer

11. & 12. juni 2021
Axeltorv & Gl. Ridehus
https://sctjoergennaestved.weebly.com/

Fredag den 11. juni kl. 17:00:

Doghouse Cats på Axeltorv
I anledning af vores 10-års jubilæum har vi ”lånt”
Underhusets traditionelle ”Musik på Torvet” og omdøbt det
til ”Jazz på Torvet”.

Doghouse Cats er et 6-mands jump and jive orkester, der spiller musik
fra 40’erne og 50’erne.
De stiller op med hatten på skrå og blankpolerede sko, og med den
glade musik og det gode humør appellerer de i den grad til
dansefødderne.
Lamarotte Jazzband fra
Tilburg i Holland betegner
sig selv som et Dixieland
Street Orchestra og
serverer ægte Old Stile
Jazz, som spænder fra
blues og cajun til gospel.
Lamarotte Jazzband
underholder i pauserne.

Lørdag den 12. juni kl. 10:00:

Street Parade gennem Bymidten
Jubilæumsfesten fortsætter
lørdag kl. 10:00, når
Lamarotte Jazzband og

Blå Mandag Jazzband
starter traditionelle Street
Parades fra henholdsvis
Sct. Peders Kirkeplads og
Hjultorvet. De mødes på
Axeltorv og marcherer i
samlet flok gennem byen til
Gl. Ridehus.

Lørdag den 12. juni kl. 12:00:

Jubilæumsfest i Gl. Ridehus
Smitti’s adskedskoncert
Blå Mandag Jazzband går direkte fra
gaden til scenen og indleder festen i
Gl. Ridehus med et repertoire af glad
træskojazz, og i pausen derefter
fortsætter Lamarotte Jazzband
løjerne fra fredagen.
Jazzkompagniet overtager scenen
kl. ca. 16:00. Bandets leder gennem
mange år, Smitti, trækker sig tilbage,
og de stiller op i den stærkeste
sammensætning for at levere en
forrygende afskedskoncert.
Smittis afskedskoncerten forventes
at slutte kl. ca. 19:00.
Praktiske oplysninger: Se bagsiden.

Fredag den 11. og lørdag den 12. juni:

10 Years of Happy Jazz

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ENTRÉ
Alle arrangementer er gratis – dog er vi nødsaget til at kræve entré på
kr. 200 for ikke-medlemmer af jazzklubben for lørdagens koncert i
Gl. Ridehus. Entréen betales ved indgangen – kontant eller MobilePay.

FORPLEJNING
God jazz kræver god forplejning! Under koncerten i Gl. Ridehus er Sct.
Jørgens Jazzbar derfor åben for salg af drikkevarer til rimelige priser,
og vi tilbyder 3 stykker frisksmurt smørrebrød til en pris af kr. 100.
Maden bestilles og betales på forhånd senest den 9. juni via
hjemmesiden sctjoergennaestved.weebly.com.
Byens serveringssteder er åbne under de øvrige arrangementer fredag
og lørdag.

CORONA
Ved indgangen til koncerten i Gl. Ridehus skal Corona-pas forevises!
I Gl. Ridehus vil oplysninger om restriktioner og forholdsregler være
tilgængelige. For så vidt angår de øvrige arrangementer i weekenden
henvises til de almindeligt gældende restriktioner.

PLADSRESERVATION
Antallet af gæster i Gl. Ridehus er begrænset, men gæster, som har
bestilt spisning på forhånd, vil være sikret plads. Øvrige gæster vil
blive lukket ind i det omfang, der er pladser til rådighed.

Vi glæder os til at fejre jubilæum sammen med byens borgere!

Be Happy and Keep on Swinging

