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2019
Velkommen til de hyggelige jazzlørdage i den gamle køb-
mandsgård.

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

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 jazzmusik mens du indtager en  lækker frokost 
fra Restaurant Rib House.

Koncerterne er støttet af Roskilde Kommune, Vivino Bar og 
Restaurant Rib House.

Bag koncertrækken står formanden for Roskilde Jazz Days, 
Pia Kloster.

Vi glæder os til at se jer!
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Lørdag 22. juni kl. 11-14
Big Butter

feat. Nicholai Bøgelund

N’City Top Zydeco band leverer en eks–
plosiv og energisk cocktail af skiffle og 
jazzy 50 ́er rock ́n roll. Gutterne har fun-
det en unik stil, som klæder både den 
danske blues- og roots scene og den 
traditionelle jazzscene. En stor del af 
repertoiret er skrevet og produceret af 
gruppen selv.

En koncert med N’City er en varm, po–
sitiv og glædelig oplevelse ud over det 
sædvanlige. Zydeco er en tempofyldt 
musikform, som har tætte rødder til den 
farverrige cajun kultur. 

N’City har spillet koncerter i USA og 
Sverige, på den internationale jazzfesti-
val i Dresden samt masser af spilleste–
der i Danmark.

Line-up:
Torben Kaas: Guitar/vokal. Tobias Leo–
nardo Pedersen: Trommer/vokal. Mi-
chael Staun: Bas/vokal. Phil Nice: Har-
monika/vokal.

Lørdag 29. juni kl. 11-14

Cat Pack

Swingorkestret CatPack er en kvintet, 
der består af unge såvel som modne 
musikere, og det er vel også en del af 
forklaringen på bandets succes.

De optræder ved denne lejlighed i dags–
lys – ellers er bandet en fast del af Kul-
torvets natteliv.

Den faste besætning består af den blot  
tyveårige fantastiske basvirtuos Rune 
Fog-Nielsen, pianisten Ole Matthies-
sen og guitaristen Tue Bjerborg. I front 
finder vi den allestedsnærværende Lars 
Grangaard på tenorsax og trompetisten 
Lasse Rømer om hvem en kritiker skrev: 
”Rømers trompetspil er ikke unaturligt 
efter Armstrong, men også svalet af 
med et stænk Hackett”.

CatPack spiller udadvendt og humørfyldt 
swingmusik. Repertoiret er stort, alsi-
digt og medrivende og består af kendte 
numre, swingklassikere, hvoraf mange 
er vokale evergreens.

Lørdag 6. juli kl. 11-14
Kansas City Stompers

feat. Ulf Johansson

Jazzens Grand Old Man, Niels Abild, er 
kapelmester for Danmarks ældste, pro-
fessionelle jazzorkester, som i over 60 
år har begejstret publikum på samtlige 
danske jazzscener. 

Orkestret består af superprofessionelle 
danske musikere og solister. Bandet 
spiller traditionel jazz- og New Orleans 
musik, men også gerne dixieland, swing 
og mainstream. 

På scenen finder vi også den svenske 
pianist Ulf Johansson - en af   Sveriges 
største internationale jazzpianister. Han 
kombinerer højt musikalsk niveau med 
færdighederne i en karismatisk scene–
personlighed. Han er multiinstrumenta–
list og wonderkid, der begyndte at spille 
rocktrommer i en alder af bare seks år. 

Ulf har optrådt som solist på adskil-
lige internationale festivaler med store 
bands, i mange radio- og tv-shows m.v. 
Hans pianospil er i verdensklasse!

Lørdag 15. juni kl. 11-14

N’City 

Big Butter spiller traditionel jazz- og 
swingmusik og begejstrer deres pub-
likum hvorend de kommer frem med 
deres fantastiske energi.

Orkestret er kendetegnet ved stor 
indlevelse og spilleglæde, og reper-
toiret er en god blanding af traditionel 
jazz, swing og funky grooves fra New 
Orleans.

Alle musikerne i bandet har mange års 
erfaring på den danske og internatio–
nale jazzscene.

Bandet har spillet i sammenhænge som 
Bourbon Street Jazz Band, The Dixie-
land Gipsy Band, Goodfellas, The Rascal 
Swing Band, Hede Hule Hot, Sigurd Bar-
rett, Ib Glindemanns Orkester m.m.

Line-up:
Nicholai Andersen: Trompet/vokal. Jens 
Christian Kwella: Guitar. Peter Friis: Bas. 
Peter Lund Paulsen: Trommer.
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Lørdag 20. juli kl. 11-14

Tribute to Papa Bue

Papa Bue’s Viking Jazzband var Dan-
marks mest kendte jazzorkester. ”Ny-
boders Pris”, temaet fra Olsen Banden, 
”Sidder på et værtshus” og ”Everybody 
Loves Saturday Night” har gjort Papa 
Bue til folkeeje. De har turneret med 
stor succes i mere end 30 lande i fem 
verdensdele, og i jazzens fødeby, New 
Orleans, blev Papa Bue udnævnt til 
æresborger.

Efter Arne Bues død i 2011 sammensatte 
hans enke i samarbejde med klarinet-
tisten Erik ”Krølle” Andersen et band 
af musikere, der alle har været medlem-
mer af Papa Bue, til at spille mindekon-
certer i Danmark og Sverige.

Line-up:
Jack Andersson: Trompet. Ole ”Fessor” 
Lindgreen: Basun/vokal. Erik ”Krølle” 
Andersen: Klarinet. Per Jakobsen: Pi-
ano/vokal. Jens Sølund: Bas. Henrik Si-
monsen: Trommer.

Lørdag 13. juli kl. 11-14
Paul Harrison Band &

Camilla Ernen (UK/DK)

Engelske Paul Harrison disker op med et 
succesfuldt band og eminente danske 
og udenlandske kræfter.

Energisk sceneoptræden, højt musikalsk 
niveau og et stærkt sammenspillet team 
er Harrisons varemærke.

Paul Harrison Band spiller alt fra up-tem-
po numre til smukke ballader og udfol–
der sig overbevisende i mange rytmiske 
stilarter.

Bandet har i over to årtier været storle–
verandør af fuldblodsjazz og efterlader 
altid et begejstret publikum.

Line Up:
Paul Harrison UK: Klarinet/sopransax/
altsax. Kevin Grenfell UK: Trombone/
vokal. Søren Stausbøl DK: Piano/vokal.
Peter Williams UK: Kontrabas. Mikkel 
Find DK: Trommer. Camilla Ernen DK: 
Vokal.

Lørdag 27. juli kl. 11-14

Nola Love

Nola Love spiller originale sange på dansk 
om livet, døden og kærligheden tilsat hu-
mor, nerve og et eksplosivt sceneshow.

Pianisten og komponisten Morten Fis-
chers livsanskuelser om stort og småt 
blandes med lyden af New Orleans’ 
råswingende shuffle, intense og sprud-
lende boogie-woogie og særdeles ener-
gifyldt 2nd’line.

De gamle klassikere fra The Big Easy ta–
ges også under kærlig behandling, når 
bandet går på scenen og fylder det be-
gejstrede publikum med en energisk og 
bredtfagnende fest, iklædt perlekæder, 
guirlander og butterfly.

Line-up:
Morten Fischer: Piano. Matthias Petri: 
Bas. Andras Svendsen: Trommer. Asbjørn 
Kamban: Trompet. Roald Elm-Larsen: 
Saxofon. Mikkel Aagaard Nielsen: Basun.

Et forrygende, festligt arrangement er 
serveret med Creole Catz’ swingende og 
medrivende jazz- og boogie-repertoire.

Louis Prima og Louis Jordans swingen-
de rytmer, en smule Just Frost og fler-
stemmig sang, sætter gang i festen. 

Repertoiret er suppleret med skønne 
numre fra New Orleans af bl.a. Louis 
Armstrong samt danske evergreens.

Creole Catz har en klar køreplan til et 
vellykket jazzarrangement, og med 
deres alsidige repertoire har de godt fat 
i både det unge og det modne publikum. 

Line-up:
Stig Fisker: Trompet, guitar, banjo, 
vokal. Kim Jensen: Klarinet, saxofon, 
vokal. Nicolai Øgendahl Brandt: Piano, 
vokal. Ivan Laugesen: Kontrabas. Mads 
Holck Mogensen: Trommer, vokal.

Lørdag 3. august kl. 11-14

Creole Catz
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