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Sommerjazz i
Djalma Lunds Gaard 2018

Så blev det endelig sommer, så vi kan nyde jazzen i den hyg–
gelige gamle købmandsgård.

Traditionen tro inviterer vi til 8 gratis jazzkoncerter hver lørdag 
kl. 11-14 hele sommeren.

Når du skal handle til weekend’en, så læg vejen forbi gården 
og lad sommerstemningen og jazztonerne snige sig ind i din 
sjæl. Du kan sidde og slappe af med en kold fadøl til tonerne af 
den dejlige traditionelle jazzmusik, og du kan indtage en læk-
ker frokost fra Restaurant Rib House.

Farvel til Mulle Rudi - goddag til Vivino Bar

Mulle Rudi caféen er nu lukket. Til gengæld er Vivino Bar åb-
net, og her kan du også sidde og nyde et glas vin til de dejlige 
jazzkoncerter. 

I modsætning til Mulle Rudi støtter Vivino Bar jazzkoncerterne 
hele sommeren igennem sammen med Roskilde Kommune og 
Restaurant Rib House.

Bag koncertrækken står Roskilde Jazz Days.

Hjerteligt velkommen.
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Lørdag 23. juni kl. 11-14
SkriverKvartetten

feat. Jens Søndergaard

Lørdag 16. juni kl. 11-14
Doghouse Cats

Lørdag 30. juni kl. 11-14
Rose Room Dixie

Lørdag 7. juli kl. 11-14
CatPack

Rose Room Dixies musikere har alle 
dybe rødder i den danske jazzscene.

Bandet spiller saftig swingende Dixie-
land, der i høj grad, og til publikums 
store tilfredshed, altid kommer ud 
over scenekanten.

Udover deres faste repertoire mod-
tager de gerne opfordringer og ud-
fordringer fra publikum, som de vil 
forsøge at levere efter bedste evne.

De holder meget af at blande stan–
dardmelodierne med danske sange og 
revyviser, og det bliver særdeles godt 
modtaget af deres publikum.

Line-up:
Henning Bendixen: Trompet, kornet, 
flygelhorn, vokal. Jørgen “Tulle” Ras-
mussen: Klarinet. Gunnar Bay: Trom-
bone, vokal. Ole Nielsen: Banjo, guitar. 
Uffe Borgaa: Kontrabas. Jess Buch Pe-
tersen: Trommer.

Doghouse Cats er et 6-mands jump 
and jive orkester, der spiller musik fra 
40’erne og 50’erne.

De har med hatten på skrå og blank-
polerede sko skabt et band, der virke-
lig appellerer til dansefødderne.

Doghouse Cats spiller numre som “In 
The Mood”, “Shake Rattle and Roll”, 
“Just A Gigolo”, “Jump Jive And Wail” 
og mange flere.

Spilleglæden mærkes langt ud over 
scenekanten, og Doghouse Cats har 
altid stor succes hos sit publikum.

Line-up:
Thomas Christensen: Guitar/vokal. 
Kenneth Bay: Keys/kor. Claus An-
dreasen: Trommer/kor. Peter Høgfeldt: 
Bas/kor. Erik Pyndt: Tenorsaxofon.

SkriverKvartettens repertoire be–
væger sig i området omkring main-
stream jazz og bebop med kendte 
standards og fortolkninger af både 
svenske folkeviser og danske sange.

Der sniger sig også numre ind af kom-
ponisten og pianisten Ole Matthies-
sen, som i løbet af de seneste fire 
år har udgivet flere CD’er med egne 
lækre kompositioner.

Det hele leveres med dejlig energi og 
humør med sprøde swing-, bossa- og 
latinrytmer, ikke mindst takket være 
Jens Søndergaards sublime spillestil.

Line-up:
Ole Matthiessen: Piano. Niels Oldin og 
Jens Søndergaard: Tenorsax. Preben 
Nimb Sørensen: Kontrabas. Knud 
Skriver: Trommer.

CatPack består af både unge og modne 
musikere, og de optræder ved denne 
lejlighed i dagslys – ellers er bandet en 
fast del af Kultorvets natteliv.

Besætningen består af den kun 
tyveårige basvirtuos Rune Fog-Niel–
sen, som allerede er et efterspurgt 
navn på den danske jazzscene, pia-
nisten Ole Matthiessen, som er en 
nestor i dansk jazz og guitar-ækvi-
libristen Tue Bjerborg. I front den al-
lestedsnærværende tenorsaxofonist 
Lars Grangaard og trompetisten Lasse 
Rømer om hvem en musikanmelder 
skrev: ”Rømers trompetspil er ikke 
unaturligt efter Armstrong, men også 
svalet af med et stænk Hackett..”

Vi skal høre udadvendt, humørfyldt og 
dansevenlig swingmusik, bestående af 
dejlige swingklassikere og vokale ever-
greens. Inspirationskilderne er mange: 
Louis Armstrong, Count Basie, Duke 
Ellington og alle de andre....
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Lørdag 21. juli kl. 11-14
Inge Andersen &

Swingeriet

Lørdag 14. juli kl. 11-14
Norbert Susemihl’s Joyful Combo 

(US, D, DK)

Norbert Susemihl’s Joyful Combo er 
et internationalt band med musikere 
fra både Skandinavien, USA, Tyskland 
m.v.

De har eksisteret siden 2002 og spiller 
et væld af koncerter i hele Europa.

Et band med høj musikalsk kvalitet, og 
hver af de håndplukkede musikere har 
en stor indlevelse og følelse for musik-
ken.

Repertoiret består af hele spektret 
i dagens New Orleans musik: Tradi-
tionel jazz, ragtime, calypso, swing, 
gospel, funky brassband style, rhythm 
& blues. 

Line-up:
Norbert Susemihl: Trompet, vokal. 
Chris Tanner: Klarinet, vokal. Hans 
Ingelstam: Trombone. Jan Hendrik 
Ehlers: Piano. Jens Kristian Andersen: 
Bas. Torstein Ellingsen: Trommer.

Lørdag 4. august kl. 11-14
Paul Harrisson Band (UK/DK)

feat. Camilla Ernen

Lørdag 28. juli kl. 11-14
Pia Kloster &
Kansas City

Paul Harrison disker op med et yderst 
succesfuldt band og kan i 2018 fejre 
20 års jubilæum som kapelmester. 

Han er kendt og populær for sin kar-
akteristiske spillestil, høje musikalske 
niveau og et stærkt sammenspillet 
udadvendt team.

Der serveres alt fra up-tempo numre 
til smukke ballader i stor variation in-
den for jazzens rytmiske stilarter.

Der skrues op for fuldblodsjazz i in-
ternational klasse, som Paul Harrison 
Band i to årtier har været storleve–
randør af på alverdens scener.

Line Up:
Paul Harrison (UK): Klarinet/so-
pransax/altsax. Bo Møller Petersen: 
Guitar/banjo/vokal. Søren Stausbøl:  
Piano/vokal. Peter Williams (UK): Bas. 
Mikkel Find: Trommer. Camilla Ernen: 
Vokal.

Pia Kloster har i dagens anledning 
entreret med nogle af Danmarks dyg-
tigste musikere hentet fra det hæder–
kronede Kansas City Stompers  - med 
tilladelse og velsignelse af bandets 
kapelmester Niels Abild.

Repertoiret er en smagfuld og spæn-
dende cocktail af jazzstandards, bos–
sanovaer og swingnumre.

Blidt, følsomt, 60’er-friskt, rock’et, 
frækt, forførende og frem for alt swin-
gende.

Line-up:
Pia Kloster: Vokal. Palle Juul Hansen: 
Piano. Gert Rostock: Bas. Kurt Riedel: 
Trommer. Niels Harrit: Saxofon.

Pianisten Inge Andersen begyndte at 
spille klaver allerede som 8-årig.

Hun er stort set autodidakt og har 
tidligere ikke levet af musikken. Da 
efterspørgslen efterhånden blev stor, 
valgte hun at gå “all in” for sin store 
lidenskab: Jazzen.

Hun har den store glæde og fornøjelse 
at spille med mange dejlige musikere 
til mange dejlige arrangementer - store 
som små koncerter, receptioner, res-
tauranter, den lille hyggelige café eller 
knejpe eller måske plejehjemmet, der 
ønsker at glæde beboerne med swin-
gende jazz.

Alle spiller med hjertet og vigtigst af 
alt: DET SKAL SWINGE!

Line-up:
Susanne Ovdergård: Vokal. Claus 
Boysen: Guitar. Roland Hansen: Bas. 
Carsten Landors: Trommer. Inge An-
dersen: Piano.
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