Formandens klumme 2015
Farverig, swingende og fyldt med livsglæde dette betegner den 28. Maribo Jazz Festival også kaldet Danmarks hyggeligste Jazz Festival.
Overalt ved sø, hav, skov og by lyder der glade jazztoner, så man lader sig rive med af
musikken og får en oplevelse ud over det sædvanlige. I år er der flere nye unge bands med,
og sammen med tidligere kendte jazz- bands håber jeg, at denne symbiose kan trække flere unge mennesker til Maribo Jazz Festival. Børnejazzen har vi efterhånden afviklet nogle
sæsoner med stor succes og vi glæder os til at se alle de dejlige unger i Qvades Gård. Ved
årets festival har vi valgt at centrere flere koncerter i Qvades Gård, så denne hyggelige, lukkede købmandsgård bliver ”hjertet” for festivalen.
I år står Maribo Domkirke nykalket og parat til at byde velkommen til en helt speciel domkirkekoncert, som vi kan glæde os til. Byens store, flotte hotel har skiftet ejere og vi glæder os
til et nært og givtigt samarbejde med de nye partnere. Byen har også skiftet lidt udseende,
så vore gæster vil straks bemærke, at nu har vi ”søkig” fra hovedgaden.
Så alt i alt byder vi velkommen til det kendte, krydret med lidt nyheder.
Vi ser frem til at møde såvel nye som vanlige jazzgæster, der har besøgt os tidligere, og som
har været godt tilfredse. Alle skal være velkomne til Maribo Jazz Festival 2015.
Ole Brorsen

I vedtægterne for foreningen Maribo Jazz fremgår det, at overskud skal bruges
på velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Dette kom HMH
(Håndboldklubben Maribo Hunseby) og Maribo Bordtennisklub til gode i foråret.
Begge lokale foreninger fik overrakt en check på kr. 10.000 til brug for ungdommen. Formand Ole Brorsen overrakte de rare beviser til Henrik Suhr fra HMH og
Mogens Hansen fra MBK i pausen ved en 1. divisionskamp i Maribohallerne.

Maribo
Turistforening
- sponsor på flagallé
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Sammy Rimington/ Doc Houlind
International Jazzband,
GB/DK/FR/USA/S
Dette internationale band med musikere af højeste karat vil blive en af de helt store oplevelser
ved årets festival.
Søren Houlind – som nu kan kalde sig maribonit igen! – har sammensat dette band.
Sammy Rimington har i mere end 50 år været en dedikeret musiker på sin klarinet og saxofon
samt krydret med sin karakteristiske vokal. Han besøgte Maribo Jazz Festival i 2010.
Bob Hunt er medlem af The Big Chris Barber Band og franske Patrick Artero, der spiller trompet, var i en periode med i Les
Haricots Rouge. Øvrige
musikere er portrætteret på
www.maribojazz.dk
Søren Houlind, som var
med til at skabe vores
festival tilbage i 1988, vil
selv spille trommer på
ekvilibristisk vis og lade
sin dybe særegne vokal
lyde ud over scenekanten.

Line Up:
Sammy Rimington (GB): klarinet,
saxofon, vokal
Doc Houlind (DK): trommer, vokal
Patrick Artero (F): trompet
Bob Hunt (GB): trombone
Simon Holliday (GB/D): piano
Seva Venet (New Orleans, USA): banjo
Karl Kronqvist (S): bas

Spillested:
Fredag, kl. 13.00-15.00
Qvades Gård
Lørdag, kl. 20.00-22.00
Hylddalen

Sponsorstøtte fra:

BN
Byggeservice
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Vesterbrogade 45
4930 Maribo
Tlf. 54 78 33 90

EK ELECTRIC
Anker Jørgensens Vej 2
4930 Maribo
En del af
Tlf. 54 78 05 12
ROLSTED GRUPPEN

Maibritt’s Blomster

Lindevej 24
4990 Sakskøbing · Tlf. 54 77 93 63

BUSBORG
A. Steen Nielsens Vej 1, 4930 Maribo
Telefon 54 78 34 72

Tlf. 54 78 13 21
4930 Maribo
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Telefon 54 78 01 35 · Maribo

Samantha-antoinette
Jazz & Gospel Orchestra, UK/DK
Samantha-antoinette er en udtryksfuld blues-og jazzsanger fra London, der har en gospel-og
bluesbaggrund fra kirkemiljøet i London, hvor hun har sunget gospel siden de tidlige barneår.
Hun har en helt fantastisk stemmepragt og en skøn karisma fra scenen. S-a har været baggrundsstemme i mange store bands, som hun har turneret rundt i verden med. I 2014 medvirkede hun i ”Porgy and Bess” i Operaen i København.
I vores smukke og nyrenoverede Domkirke glæder vi os til at byde velkommen til Samanthaantoinette og hendes musikere, der tidligere har gæstet Maribo med forskellige bands nemlig:
Jazz Five, Six City Stompers, Wonderbrazz og Hans Knudsen Jumpband.
Line Up:
Samantha-antoinette (UK): vokal
Johan Bylling Lang (DK): saxofon
Hans Knudsen (DK): piano, vokal
Jens – Kristian Andersen (DK): bas
Ola Åkerman (S): trombone
Morten Ærø (DK): trommer
Spillested:
Lørdag, kl. 16.00 – 17.30, Maribo Domkirke

Sponsorstøtte fra:
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Frisør m/k

Vestergade 2 · 4930 Maribo · 54 78 31 68

v/ Pieter
Vestergade 32
HOTEL - RESTAURANT

Tlf. 54 78 10 44
SELSKABSLOKALER

info@hotelmaribo.dk

Blomster - Chokolade - Vin
Specialiteter

knuthenborg.dk

Restaurant
STEAKHOUSE
Vesterbrogade 23
4930 Maribo
Bordreservation på tlf. 54 78 10 08
www.restaurantb.dk
God mad i hyggelige omgivelser

Restaurant/Café

XANTHOS
Østergade 33 · 4930 Maribo

Tlf. 54 75 77 78
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The Revivalists (NL)
Ved festivalen i 2014 stiftede vore gæster bekendtskab med det hollandske band The Revivalists, og det var virkelig en fin oplevelse; så fra mange sider var der ønske om et gensyn.
Og her er de så! The Revivalists har en usædvanlig energi og drive i deres spil, og blæserne
tilhører den unikke elite i Europa. Rytmesektionen er kendt for sin stramme og meget præcise lyd. Deres særegne stil er baseret på vintage blues, jazz og gospel fra New Orleans og
det sydlige USA. Bandet er et af de mest populære i Europa for tiden, og tidligere har flere af
musikerne været på gæstelisten hos Maribo Jazz Festival med The Big Easy Rascals.
Line Up:
Jonny Boston (UK/NL): vokal, saxofon og klarinet
Coos Zwagerman (NL): vokal og trompet
Hans Mantel (NL): banjo
Jaap de Wit sr. (NL): bas, sousafon
Jaap de Wit jr. (NL): trommer

Sponsorstøtte fra:

Spillested:
Lørdag, kl. 12.00-14.00
Qvades Gård
Søndag, kl. 15.00-17.00
Hylddalen

Sponsorstøtte fra:

Anonym
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Dr. Rulles Jazzklinik (S)
Line Up:
Dr. Erik (S): trombone
Dr. Lars (S): banjo
Dr. Jan (S): klarinet
Dr. Tobias (S): washboard
Dr. Klas (S): tuba
Dr. Pelle (S): trompet
Spillested:
Fredag, kl. 19.00-22.00
Hvedemagasinet, Bandholm
Lørdag, kl. 12.30-14.30
Apotekets Have
Dr. Rulles Jazzklinik har med mund-til-mund metoden og
centralstimulerende rytmer genoplivet den klassiske ”20tals-jazz”. Iført sorte smokingkostumer gør det rytmiske
team et stilrent og kompetent indtryk med trio-sang og
washboard.
Dr. Rulles Jazzklinik giver garanti for, at publikum vil føle
sig hensat til en tid med 20’er-jazz med en meget personlig fortolkning.
Dette svenske band er vore gæster for første gang, og vi
ser frem til en enestående oplevelse.

Se mere på:
http//drrulles.se/drrulles/Dr.Rulles.html
Sponsorstøtte fra:

Vinhuset

Nola Love Manifest (DK)
Bandet er et af de store på New Orleans-scenen i Danmark, og det er første gang, vi møder
dem i Maribo. Bandet spiller/fortæller sange om livet, døden og kærligheden, der blandes med
lyden af rå-swingende shuffle, intense boogie-woogie og energifyldte second-line fra New Orleans. Ligeledes er der numre af de gamle
New Orleans klassikere på repertoiret. Så
der er lagt ovnen til festlige og energifyldte
timer på scenen.
Line Up:
Morten Fischer (DK): piano/vokal
Matthias Petri (DK): bas
Andreas Svendsen (DK): trommer
Erik Kimstad (DK): trompet
Roald Elm-Larsen (DK): tenorsax
Mikkel Aagaard (DK): trombone
Spillested:
Fredag, kl. 15.00-17.00 Apotekets Have
Fredag, kl. 21.00-01.00 Qvades Gård
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Ragstretch (AUS/S)
Ragstretch er et spændende band, der
har formået at samle musikere fra hver
sin del af kloden med den fælles passion: den traditionelle jazz og ragtime fra
New Orleans. Ragstretch præsenterer
deres helt egen swingende version af lyd
med et repertoire, der spænder over jazz
– western swing og blues. Denne stærke
kombination tager publikum med på en
medrivende musikalsk rejse, som de
sent vil glemme. I øvrigt er der tale om et
varmt gensyn, idet Ragstretch også
gæstede Maribo Jazz Festival i 2013.
Line Up:
Shannon Barnett (AUS/US): trombone
Chris Tanner (AUS/DK): klarinet og
vokal
Björn Ingelstam (S): trompet og vokal
Craig Fermanis (AUS): guitar
Sam Anning (AUS): kontrabas
Rajiv Jayaweera (AUS): trommer

Spillested:
Fredag, kl. 19.00-21.00 Qvades Gård
Lørdag, kl. 14.30-16.30
Sponsorstøtte fra:
Apotekets Have

Dixie For You (DK/S)

Dixie For You spiller jazzmusik, som er baseret på den amerikanske Dixie/New Orleans-tradition
med masser af sang og swingende rytmer. Alle musikere er vant til at
betræde den skandinaviske jazzscene, og i 2014 havde vi
også stor glæde af dem i Maribo.
Bandet har en underholdende tilgang til musikken med melodispil, mange sangnumre og
solopræstationer.
Line Up:
Hans Ingelstam (S): trombone og vokal
Lasse Karlsson (S): klarinet, sax og vokal
Claes Rydbeck (S): banjo, guitar og vokal
Lars Nielsen (DK): kontrabas og rytme
Henrik Holst Hansen (DK): trommer
Jack Andersson (S): trompet
Se mere på: Facebook.com/Dixie For You
Spillested:
Fredag, kl. 16.00-18.00 Bandholm Havn
Lørdag, kl. 10.30-12.30 Lollands Centret

Sponsorstøtte fra:

Anonym
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Den officielle
åbning af
Maribo
Jazz Festival
2015
foregår
FREDAG
den 17. juli
kl. 12.45
på Maribo Torv

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Maribo Jazz er trukket i arbejdstøjet og er klar til at jazze.
Stående fra venstre: Kaj-Verner Poulsen, Peter Gertsen og Jan Buch
Siddende fra venstre: Helle R. Nielsen, Frits Ernst, Ib Larsen og Ole Brorsen. Tommy Jensen var fraværende.
(Foto: Ole Larsen)

Museumsbanen fyrer op under jazz’en!

Blå Mandag Train Band spiller på afgangen kl. 15.30 – 16.00
Fredag eftermiddag bliver Maribos kønne, gamle tog gjort klar til at fragte en masse glade
jazzgæster fra Maribo til den lille idylliske havneby, Bandholm. Museumstoget kører gennem et smukt landskab på Midtlolland og ombord er der festlige musikere fra Blå Mandag
Train Band, der ved, hvordan de skal fyre op under passagererne. På plænen i Bandholm
venter omkring 500 andre gæster, der ser frem til nogle
hyggelige timer med jazz. Det gamle tog må medbringe
350 gæster, og togturen frem og tilbage er indregnet i
festivalbilletten. Dog skal alle passagerer afhente pladsbillet på Festivalkontoret. Dette kan gøres fra torsdag ved
åbningstid ved at fremvise festivalarmbånd. Hvis der er
billetter til overs , så sælges de lige før afgang på perronen på Maribo Station. Museumsbanen kører fra Bandholm kl.17.35 og ankommer i Maribo ca. kl. 18.15.
Sponsorstøtte fra:
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Paul Harrison Band (UK/DK/S)
feat. Niklas Carlsson
Paul Harrisons klarinet og sax giver genlyd overalt. Dominerende topnavn på jazzscenen og
populær langt ud over landets grænser. Harrison disker op med et yderst succesfuldt band med
eminente danske og udenlandske kræfter. Den engelske band-leader har for længst markeret, at
høj kvalitet er hans varemærke, og hans musikalske og personlige fremtoning har trukket et
væld af fans til. PH styrer træfsikkert med sin stærke, rytmiske stil og eksplosive performance
med stramme arrangementer, solopræstationer og løssluppen humor.
Svenske Niklas Carlsson er gæstesolist, og han har tidligere
gæstet Maribo med Second Line Jazzband.
Line Up:
Paul Harrison (UK): klarinet, sopransax og
altsax.
Niklas Carlsson (S): trombone og vokal
Hans Reichstein (DK): banjo og vokal
Søren Stausbøl (DK): piano og vokal
Peter Williams (UK): kontrabas
Mikkel Find (DK): trommer

Spillested:
Fredag, kl. 15.00-17.00
Qvades Gård
Lørdag, kl. 22.00-01.00
Hylddalen

Sponsorstøtte
fra:
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Østergade 17 •4930 Maribo
Tlf. 54 78 26 43
www.profiloptik.dk

v/ Christina S. Koch

Østergade 8 · 4930 Maribo
Tlf. 54 75 75 30

MARIBO

Lollands EDB &
Elektronik Center
Torvet 1D · 4930 Maribo
tlf. 54 75 75 85 · fax. 54 75 73 85
e-mail: salg@lollands-edb.dk · www.lollands-edb.dk

Maribo · 54 84 19 50

Søpark Kiosken
v/Birthe Lise
Vestergade 37, 4930 Maribo

Tlf. 54 62 10 44
ALT I SKILTE
og bildeokation

Gitte Ibsen
Maribo
.RREGADE  s 4LF    
+ONGENSGADE  s 4LF    
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BIG Jazz Five Band –
feat. Niklas Carlsson (S) &
Samantha – antoinette (UK)
Jazz Five har snart spillet sammen i tyve år og har således hentet erfaring og inspiration fra store dele af verden. Altid udstråler de spilleglæde og dynamik. Med 2 saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet boogie piano og syngende trommeslager leveres et show med stor
indlevelse og overbevisning. Jazz Five finder inspiration i de legendariske: John Cleart, Dr. Jogn,
Chuck Berry o.a. , som de spiller i egne originale arrangementer.
I Maribo har Jazz Five en stor og trofast fanskare, og som et ekstra krydderi tager bandet
Samantha-antoinette og Niklas Carlsson med. S-a er blues-og jazzsanger fra London med stor
og mangesidig international erfaring. N.C. er en eminent, svensk trombonist. Vi glæder os til
denne spændende fornyelse af søndag eftermiddag i Hylddalen.
Line Up:
Samantha-antoinette (UK): vokal
Johan Bylling Lang (DK): alt-sax og
baryton-sax
Jeppe Zacho (DK): tenor-sax
Jonas Starcke (DK): bas og vokal
Stefan Andersen (DK): bas og vokal
Esben Hillig (DK): piano
Niklas Carlsson (S): trombone
Sponsorstøtte fra:

Se mere på: www.jazzfive.dk

Spillesteder:
Søndag, kl. 13.00-15.00
Hylddalen

LEVERANDØR TIL
STÅLINDUSTRIEN
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BI LLETPRISER
Festivalbillet ...................................... 550,(Denne billet gælder til samtlige arrangementer)

Løssalgspriser (købes ved indgangen)
Qvades Gård,torsdag 19-23 .............. 50,Qvades Gård, fredag, Hele dagen.... 120,Qvades Gård, fredag aften efter kl. 18 80,Qvades Gård, lørdag, ....................... 80,Apotekets Have, fredag, ...................... 60,Apotekets Have, lørdag, ......................80,Museumsbanen, fredag Pladsbillet....... 70,Bandholm Havn, fredag 16-18 ......... gratis
Hvedemagasinet Bandholm, fredag .... 70,Jazz-boat ”Anemonen” Pladsbillet ......... 120,Domkirken, lørdag ............................ 150,Hylddalen, lørdag.............................. 150,Hylddalen, søndag ........................... 150,Jam Session, søndag ........................gratis

Når festivalen afvikles, så vil vi rigtig gerne servicere vores gæster på bedste vi. Derfor har vi en masse friske hjælpere, som er vakse med mange
opgaver. Vi har i år lavet aftale med Tuborg og
Krenkerup om salg af deres produkter, og det sker
fra vores barer på spillestederne. Vi slår fast: Maribo Jazz tager sig af salg af alle drikkevarer, hvilket
betyder: egne drikkevarer MÅ ikke medbringes!

BILLETTER 54 78 04 96
Festivalbillet kan købes på Maribo Turistkontor.
Kvittering ombyttes på Festivalkontor med
adgangstegn. Adresse: Maribo Jazz, Postbox 8,
4930 Maribo.www.maribojazz.dk og
E-mail:info@maribojazz.dk

Børn under 14 år har gratis adgang i følge med
en voksen.
Armbånd SKAL bæres synligt på armen
HUSK pladsbillet til jazz-tog og turbåden Anemonen
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Qvades Gaard
Apotekets Have
Hylddalen
Maribo Sø Camping
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Ebsens Hotel
Hotel Søpark Maribo
Lollands Centret
Museumsbanen
Torvet
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Jazz-boat
Domkirken
Festivalkontor
“Muslingeskallen”
Bangs Have
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TORSDAG den 16. juli 2015

M

17.00 – 19.00

Hotel Søpark Maribo
Qvades Gård
Qvades Gård

G

R

A

19.00 – 21.00
21.00 – 23.00

Blå Mandag Jazzband – feat. Lisa Bentzen
”Tyvstarts Seaside-jazz” (DK)
Jazzonklerne – (DK)
Blå Mandag Jazzband – feat. Lisa Bentzen

 GRATIS ADGANG

FREDAG den 17. juli 2015

O

10.00 - 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.45 – 13.00

14.30 – 15.30
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
17.00 – 19.00
17.00 – 20.00
17.35 - 18.00
19.00 – 21.00
19.00 – 22.00

Børnejazz: Sille og Palles Børne-koncert
Blå Mandag Camp Band (DK)
Blå Mandag Street Band (DK)
Officiel åbning –
Borgmester Holger Schou Rasmussen
Sammy Rimington/
Doc Houlind International Jazzband
Scandinavian Rhythm Boys / DK-S
Paul Harrison Band – feat: Niklas Carlsson
NOLA Love Manifest / DK
Blå Mandag Train Band (DK)
Dixie For You – feat.: Jack Andersson/S
Scandinavian Rhythm Boys / DK-S
Brassflavour (DK)
SPAR 2
Blå Mandag Train Band (DK)
Ragstretch / Aus/S
Dr. Rulles Jazzklinik /S

21.00 – 01.00

NOLA Love Manifest /DK

P

R

13.00 – 15.00
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Qvades Gaard
Campingpladsen
Street Parade





Torvet



Qvades Gård
Jazzboat Anemonen
Qvades Gård
Apotekets Have
Museumsbanen
Bandholm Havn

Jazzboat Anemonen
Qvades Gård
Ebsens Hotel

Museumsbanen
Qvades Gård
Hvedemagasinet,
Bandholm
Qvades Gård

10.30 – 12.00
10.30 – 12.30
10.30 – 13.00
12.00 – 14.00
12.30 – 14.30
14.00 – 16.00
14.30 – 16.30
14.30 – 15.30
16.00 – 17.30
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
17.15 – 18.00
18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 01.00

Blå Mandag Street Band
mfl. (DK …. og verden)
Dixie For You (DK-S)
Pee-Dee Jazzband (DK)
The Revivalists (NL)
Dr. Rulles Jazzklinik / S
Tobacco (DK)
Ragstretch / Aus-S
Blå Mandag Boat Band (DK)
Samantha-antoinette Jazz & Gospel
Orchestra / UK-DK-S
JazzOnklerne
Pee-Dee Jazzband (DK)
Hylddalens indgange –
Blå Mandag Welcome Band
Indgangen åbnes
Brassflavour / DK
Sammy Rimington /
DOC Houlind International Jazzband
Paul Harrison Band / UK-DK
– feat: Niklas Carlsson/S

Street Parade

Lollandscentret

Lilletorv

Qvades Gård
Apotekets Have
Qvades Gård
Apotekets Have
Jazzboat Anemonen
Domkirken
Ebsens Hotel
Bangs Have




Hylddalen
Hylddalen
Hylddalen
Hylddalen
Hylddalen

SØNDAG den 19. juli 2015

15.00 – 17.00

ÅRETS JAM-SESSION –
Jørgen ”Blå Mandag” svinger pisken
BIG Jazz Five Band –
feat: Samantha-antoinette/UK
The Revivalists (NL)

17.00

Tusind TAK for i år! - Vi ses til Maribo Jazz Festival 14. - 17. Juli 2016.

13.00 – 15.00

Tak til alle annoncører
og sponsorer

”Muslingeskallen”



Hylddalen
Hylddalen

Bliv medlem af Maribo Jazz
Årligt kontingent kr. 100,-

Ret til ændringer forbeholdes.

10.30 – 12.30
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Maribo Jazz Festival 2015

LØRDAG den 18. juli 2015

Street-Parade i Maribo

Gennem årene har Blå Mandag fået opgaven
med at bringe jazzen rundt i Maribo i gader,
stræder, butikker, torve og gårde. Og hvilken
parade! Altid med stor kreativitet og overskud
møder Jørgen ”Blå Mandag” og hans bandmedlemmer op i Maribo til den årlige festivitas. Her er
der ikke tale om genbrug, men nytænkning, der
altid får tændt jul(i)lys i øjnene hos såvel maribonitter som gæster. I forbindelse med vores 25 års
jubilæum var temaet ”sølvbryllup”, året efter var
det piraternes indtog i Maribo og cirkustema
med klovne,jonglører, levende dyr og sprechtallmeister i front bragte sidste år musikken ud i alle
kroge. Disse events ser vi frem til og dejligt, at de
kan bidrage til de glade smil, mens sommersolen
skinner. Blå Mandag er med til at understrege, at
vi har stor hengivenhed for vores by og egn midt
på Lolland.
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BrassFlavour
(DK)
En koncert med BrassFlavour er
ensbetydende med livlige melodier, der vil blande sig med fede grooves, larmende horn og riffs med
bid i. Resultatet bliver en anderledes oplevelse med varieret musik
inden for traditionel jazz. BrassFlavour er fra Esbjerg, hvor de er en
del af et spirende musikmiljø. Pianisten Thomas Bryla blev i 2014
kåret som ”Årets nye jazzstjerne”.
Vi bød velkommen til BrassFlavour i
2013 og 2014 , og det er en glæde at
kunne præsentere bandet i 2015.

Spillested: Fredag, kl. 17.00-19.00 Qvades Gård
Lørdag, kl. 18.00-20.00 Hylddalen

Se mere på : http://brassflavour.com/
Line Up:
Sponsorstøtte fra:
Søren Pedersen (DK): trommer
Bjarke Nikolajsen (DK): trompet og vokal
Mads Rahbek (DK): tenorsax og klarinet
Casper Jensen (DK): tuba
Magnus Bak (DK): trombone og tenorhorn
Thomas Bryla (DK): piano

Spar 2
Jazzkvartetten Spar 2 er klar til at blande jazznumrene med saxofonisten og klarinettisten Mogens Johansen i spidsen for bandet.
Repertoiret er glad musik i den traditionelle stil
afvekslende med swingnumre, hvor
Per Bøge udfolder sig på guitaren.
Line Up:
Mogens Johansen (DK): klarinet og
saxofon
Per Bøge (DK): banjo, guitar og vokal
Finn Hjelm Jacobsen (DK): trommer
Basist

Spillested: fredag , kl. 17.00 – 20.00
Ebsens Hotel

Sponsorstøtte fra:

Munks Produkt
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TOBACCO
(DK)
Musikerne fra TOBACCO slog pjalterne sammen i 2001 og har siden spillet mere end 300 koncerter. Mange kender TOBACCO fra deres tid som husorkester i det direkte TV-Talkshow ”ZULU
Late Night”. TOBACCO spiller traditionel amerikansk musik og har et bredt repertoire: countryblues, bluegrass, ragtime, N’Orleans, gospel, jazz m.m. De gamle numre genfortolkes med masser af energi af de sprudlende, friske fyre med rødder i Vordingborg. Både i 2013 og 2014 gav de
publikum en helt forrygende
oplevelse, så der er garanti for
topunderholdning igen i år i
Qvades Gård.
Line Up:
Morten Hansen (DK): guitar og
vokal
Jesper Andersen (DK): klaver,
harmonika og vokal
Rasmus Juul Nissen (DK): bas og vokal
Ronni Øhlers Pedersen (DK): vaskebræt, skeer og vokal
Se mere på:ww.myspace.com/tobaccoband
Spillested:
Lørdag, kl. 14.00-16.00
Qvades Gård

Sponsorstøtte fra:

Scandinavian Rhythm Boys - (DK/S)
Jazzboat Anemonen
Scandinavian Rhythm Boys fandt sammen tilbage I 1997, og de havde et fælles ønske om at
lave dynamisk jazz uden brug af trommer! Deres repertoire spænder fra forrige århundrede i
USA og frem til 2. Verdenskrig.
Der arbejdes med ragtime, blues, spiritual, gospel m.m. der bliver understøttet af levende fortællinger fra Mississippi, hvor livet viste sin mangfoldighed. Vi kan hermed byde på en helt unik
Line Up:
musikoplevelse med Jazzboat Anemonen på
Michael Boeving (DK): banjo,
Maribo Søndersø fredag eftermiddag. Husk i
guitar, sang og speak
øvrigt at hente pladsbillet på Festivalkontoret.
Frans Sjöström (S): bas-og sopransaxofon
Søren Kirk (DK): trompet
Ole Olsen (DK): bas
Spilletid:
Fredag, kl.14.30-15.30
og
kl. 16.00-17.00

Sponsorstøtte
fra:
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JazzOnklerne - feat. Morten Thomassen
Som ved enhver anden familiefest, så er ”Onklerne” naturligvis inviteret! Når JazzOnklerne spiller
op, ved vi at de erfarne, glade musikere fra lokalområdet er garanter for ”miljøvenlig”, happy jazz.
Bandet kommer med swingende jazzmusik og spiller et bredt repertoire af traditionel jazz, blues, shufflerytmer, ragtimes og swing.
Genren tager udgangspunkt i New Orleans jazz og Chicago blues.
Line Up:
Morten Thomassen (DK): guitar
Zier Madsen (DK): klarinet, alt-og sopransax
Gunnar Nielsen (DK): tenorsax
Svend Erik Hauberg (DK): trombone
Bjarne Geilø (DK): trompet (kapelmester og arrangør)
Jørgen L. Madsen (DK): bas og vokal
Hans Chr. Pleidrup (DK): piano og vokal
Birger Christensen (DK): trommer og vokal

Sponsorstøtte fra:

Spillested:
Torsdag, kl. 19.00 – 21.00: Qvades Gård
Lørdag, kl. 16.00 – 19.00: Ebsens Hotel

Helstegt pattegris i Hylddalen
lørdag aften
Igen i år tilbyder Jazzkøkkenet i samarbejde med Slagter Engdahl og
Rådhuscafeen på Lørdagsmenuen i Hylddalen.
Helstegt Gris direkte fra grillen m/kartoffelsalat-/pasta-/grøn salat.
Til dessert har Marc fra Rådhuscafeen kreeret en lille lækkerbidsken.
Pris pr. person i år er kr. 150,- incl. samlet reserveret bordplads til dig
og dit følge.
Vi åbner op for bestillinger mandag den 6.juli kl. 12.00 ved at du sender en SMS til 56 71 03
77 med dit navn og antal.
Du får så et reservationsnummer retur, som du opgiver ved Gris-Grillen. Her betaler du den
samlede pris og får kuponer på gris og dessert.
Der er rift om de 200 pladser - så det er først til mølle........
Sidste år var der udsolgt efter 15 minutter!!

v/Marianne Højgaard
Lollands Centret 28 - 4930 Maribo - Tlf. 54 75 60 99
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Blå Mandag
Street/Boat/Train/Tyvstart
Når Blå Mandag ankommer til Maribo, så ved vi, at
nu kører det! Med sprudlende glade musikere
omkring sig starter Jørgen ”Indpisker” på terrassen
ved byens største hotel med Danmarks smukkeste
udsigt torsdag aften. Her er der opvarmning for
jazzgæsterne til nogle fornøjelige jazzdage i Maribo.
Fredag formiddag venter hele byen spændt på,
hvordan Blå Mandag nu vil fragte musikken rundt i
den gamle stad. Hvert år er nøje udtænkt et tema,
som både er morsomt og fornøjeligt og som modtager anerkendende nik og jubel.
Alsidigheden er stor og i år skal Blå Mandag igen ”i baljen”. Mange gæster ser frem til munter
underholdning på jazzboat Anemonen. Dog skal vi understrege, at der er et begrænset antal billetter og disse afhentes på Festivalkontoret efter princippet:
først til mølle!
Jazzgæsterne ombord
på det gamle museumstog vil også opleve veloplagte musikere fra Blå Mandag, der
undervejs vil give
prøvelser på deres
store musiske kunne.

Line Up:
Jørgen Christensen (DK): klarinet og vokal
Erik Lund (DK): trompet
Henning Friis (DK): trombone
Ernst Scheufens (DK): banjo og vokal
Kåre Sigvertsen (DK): bas
Hugo Scheel (DK): trommer
Lisa Bentzen (DK): sangerinde
Ole Sterndorff (DK): bas, banjo og guitar
Hans Kofoed Nielsen (DK): sousaphone
Palle Juvonen Thomsen (DK): guitar
Spillesteder:
Se program på side 16-17

www.blaa-mandag-jazzband.dk/

Sponsorstøtte fra:

Optometrist
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Fejeren

Motiv
2015
Når det gamle år rinder ud, så er PR-gruppen allerede i gang
med at planlægge årets tema. I 2015 blev gruppen hurtigt enige
om, at motivet i år skulle give et tydeligt og farverigt budskab.
En proces blev påbegyndt, og tankerne blev præsenteret for
grafiker Britt Jørgensen, der formåede at omsætte vores ideer
og tanker til noget konkret. Vi synes selv, at årets motiv er klart
og tydeligt og symbol på fest, farver og glad musik. Da salget af
bluser med årets motiv har været vigende i de senere år, så har
vi fravalgt at udbyde årets bluse til salg. I stedet kan vi tilbyde
en såkaldt ”klub-bluse” med vores legendariske og velkendte
logo.

Nye tider – nye skikke. Vi lever
i den digitale tidsalder, og i den
forbindelse er Maribo Jazz
også at finde på det sociale
medie Facebook. Vi har valgt
at præsentere musikalske nyheder her, og vi
kan se, at det er ganske populært og har også
fået mange positive tilkendegivelser om at
være synlige der. Også på YouTube findes der
en del indslag fra tidligere festivaler og mange

Radsted Jazzklub

af vore orkestre til 2015-festivalen kan opleves her. Vor næstformand Ib Larsen er også
mester for opdatering af vores hjemmeside
samt udsendelse af nyhedsbreve.

”LINKS” til jazz-sider m.m.
www.all-that-jazz.dk
www.visitlolland-falster.dk
www.visitDenmark.com
www.radstedjazz.dk
www.maribojazz.dk

- vor gode samarbejdspartner har
en glimrende web-side

www.radstedjazz.dk
der fortæller om
klubbens næste
arrangement.

JAZZ BUFFET á 230 kr, fra kl. 16.00
lørdag den 18. juli 2015
Bordbestilling nødvendig

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 19 11
www.bangshave.dk
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ØSTERGADE 7C 4930 MARIBO
TLF. 54 78 18 18

Citroën & Toyota
i Maribo og Nykøbing F

Nørregade 5-9

– stort udvalg
i strikgarner

-

4930 Maribo

Mariann Christensen
Østergade Maribo
Tlf. 54 78 00 21
www.sparstoffer.dk

Vi er din lokale hegnspartner!
Overalt på Lolland-Falster, Møn, Bogø og Stevns

• Kvalitetshegn til have, landbrug, industri - og meget mere!
• Effektiv og professionel hegnsmontage
• Din sikkerhed for en god og holdbar hegnsløsning
Kontakt os når det gælder hegn!

Poda Hegn Lolland-Falster
Henrik, salg

Kim, montage

Vesterbrogade 1, 4930 Maribo
telefon: 5470 0100
mobil: 2947 6835
e-mail: lolland-falster@podahegn.dk

Lollands Centret 12
4930 Maribo
Tlf. 54 71 19 49

Se mere på nettet: lolland-falster.poda.dk

Forsikringscenter Maribo
v/ Birger Christensen

Vestergade 3 1. sal, 4930 Maribo

Tlf. 54 75 54 33

Torvet 2 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 00 85
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Besøg af en
legende
På billedet hygger formand Ole Brorsen sig med en særlig gæst, nemlig
Svend Asmussen. Den legendariske
jazzmusiker havde sammen med
fruen taget turen til Maribo Jazz Festival 2014. Vi var meget ydmyge
over dette fornemme besøg af en
98-årig og tog det som en anerkendelse af denne musiske ekvilibrist.
Parret hyggede sig i flere timer i
Qvades Gård og gav udtryk for, at
festivalen bød på et alsidigt musikprogram, som faldt i deres smag.
(Foto: Ole Larsen)

Hvis du sove vil ekspres...
- så fra SMS du får madras!
kr. 179,-

Fabriksvej 2 4960 Holeby • Tlf. 54 61 12 50

MARIBO
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Festivalkontor
Under festivalen 16.- 19. juli, har vi
indrettet Festivalkontor således:
16.07. kl. 14.00-17.00........ Gl. Rådhus
17.07. kl. 10.00-17.00........ Gl. Rådhus
18.07. kl. 10.00-13.00........ Gl. Rådhus
18.07. kl. 17.00-24.00........ Hylddalen
19.07. kl. 11.00-16.00........ Hylddalen

Festivalbillet
Årets festivalbillet gælder til samtlige musikarrangementer! Dog kræves pladsbillet til
såvel Museumsbanen som jazz-boat Anemonen. Disse afhentes på Festivalkontoret
ved fremvisning af festivalarmbånd. Dette
gælder også for hjælperarmbånd.

Spisemuligheder
Til spisning i Hylddalen, lørdag aften, kan der
bestilles ”grill grisebasse” med tilbehør til kr.
150,- Som en surprise er der også en lille
dessert fra Rådhuscafeen på Torvet.
Se omtale på side 21. Leverandør er Slagter
Engdahl, Holeby, der også har lavet vore
særlige jazz-pølser.
I øvrigt kan der under hele festivalen købes
diverse lækkerier i vores jazzkøkken, ligesom
byens restauranter og spisesteder også har
et spændende udbud.

Nyttige telf. numre
FESTIVALKONTOR
Falck/Politi

40 53 85 84
Alarm 112

Hoteller:
Bandholm Hotel
54 75 54 76
Ebsens Hotel
54 78 10 44
Hotel Maribo Søpark
54 78 10 11
Hotel Saxkjøbing
54 70 40 39
Hotel Lolland
21 39 57 12 / 55 37 72 12
Lalandia
54 61 05 00
Hotel E4
54 60 14 85
Bed & Breakfast:
Michaelsen B & B
Motel Majbølle Gl. Skole
Otel Våbensted
Postholderens Sted, Guldborg
Strandskovgaard B & B
Sankt Birgitta Kloster

54 75 90 73
54 77 02 67
54 70 63 63
23 20 83 06
24 61 51 99
55 72 85 16

Vandrerhjem:
Maribo Vandrerhjem Søbakken 54 78 33 14
Sakskøbing Vandrerhjem
54 70 60 45
Camping:
Maribo Sø Camping
Bandholm Camping
Rødby Lystskov Camping
Sakskøbing Grøn Camping

54 78 00 71
54 78 84 85
42 18 47 50
54 70 47 57

Indgang Hylddalen
I år åbner indgangene til Hylddalen kl. 18.00
om lørdagen, og om søndagen er vore
gæster velkomne kl.12.00.

Campingpladsen er nærmeste nabo til
Hylddalen og ligger meget smukt ved
Maribo Sø. Her vil også være mulighed for overnatning i hytter.
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Pee
Dee Jazzband
For næsten 35 år siden samlede Preben ”Pee Dee” Danielsen musikere omkring sig og lige
siden har bandet været tro mod den traditionelle jazz. De seks musikeres måde at fortolke
jazzen på ligger tæt op ad dixielandjazzen, men stadig med respekt for den gamle New Orleans
jazz, som Armstrong, Bechet og Clarence
Williams var eksponenter for. Igennem alle
årene har Pee Dee Jazzband altid sat
deres helt eget aftryk på festivalen i Maribo og har oparbejdet en stor popularitet,
så en stor og trofast fanskare venter på
dem!
Line Up:
Henrik Munk (DK): klarinet, baryton og
vokal
Jan Ellegaard (DK): trompet og vokal
Ebbe Wettlaufer (DK): bas og tuba
Poul Erik Waltz (DK): trommer
Gunnar Bay (DK): trombone og vokal
Jørgen Brosø (DK): piano
Spillested:
Lørdag, kl. 10.30-13.00
Lilletorv
Lørdag, kl. 16.00-19.00
Restaurant
Bangs Have

Sponsorstøtte fra:

Steen Andersen Guldsmed Kelø
Østergågade 8 · 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 64 08
www.steenandersen.dk

Vestergade 14 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 00 52
www.guldsmed-kelo.dk

Jazzbluse
Igennem de senere år har adskillige
jazz-entusiaster efterlyst en decideret
”logo-bluse” – og her er den så! I år
har vi fået trykt en sort t-shirt i en rigtig god kvalitet med vores velkendte
jazzlogo. Efterhånden har motivet en
del år på bagen, men vi er stadig glade for det, da det udtrykker kort og
godt hvad Maribo Jazz Festival symboliserer: musik, hygge og glade
mennesker i naturlige omgivelser, der
mødes 3. weekend i juli.
Blusen kan købes på Festivalkontoret til kr. 100,-

Her ses bestyrelses-suppleant
Tommy Jensen i blusen.
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C. E. Christiansens Vej 5
4930 MARIBO
Tlf 54 78 00 49
Mobil 42 26 18 90

info4930@fribikeshop.dk

Lollands Centret 4930 Maribo
Tlf. 54 78 78 98
FROKOSTTILBUD gælder til kl. 15
TAPAS • SANDWICH
SALATER/FORRETTER
PASTA • WOK
SPECIELLE BURGERE
HOVEDRETTER
DESSERTER • KIDS
“Grillen sættes frem, hvis vejret
tillader det”

ER
ELEKTRIK
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L
A
K
O
k
DIN L
ask-el.d
å www.r
findes p

ApS

Gasværksvej 10 · 4930 Maribo

v/ Helle Tach
Vestergade 8 · Maribo
Tlf. 54 78 03 83
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Børnejazz Sille og Palles
BØRNE-koncert
Sille og Palle er to af landets mest rutinerede musikere indenfor koncerter for
børn.
Rokkende og rullende, lyttende og syngende, spillende og klappende, dansende
og drømmende medvirker de nye verdensborgere i en spil-levende Børne-koncert,
der er fuld af guitarstrengeleg, sigøjnerjazz,
brazilrytmer et par klassikere, som vi alle kan
syngende med på og de melodier, der opstår helt spontant
undervejs.
Sille Grønberg og Palle Windfeldt er kendt for masser af TV-optræden og har været med i børne-jazzorkesteret DJANZZ. De er bl.a. også kendt for at stå bag musikken til Rosa fra Rouladegade.
I år skal de også medvirke i Århus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival.
Der venter vore små jazzgæster en oplevelse af de
helt store!
Se mere på : http://humanmusic.dk/bands
Spillested:
Qvades Gård: Fredag, kl. 10.00 -11.00
Sponsorstøtte fra:

Tak til alle annoncører
og sponsorer i 2015

54 75 80 98
www.greenline.dk
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- alt i print og kopi, her kan du
også få din “spillelyst” styret

SYDHAVSBAGERNE
Torvet 10 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 00 98
Søg arbejde på
www.jobfemern.dk

P - lige ved døren

www.mr.reinholdt.dk

www.signal-clothing.com

Firmatøj til alle behov

- vi bygger tunnel

Vestervang Grønt
Erik Christensen

Langet Gade 3 · 4930 Maribo
koldingevej14@live.dk · Tlf. 40 95 73 44

www.ksv.dk

Frugt, grønt og blomster
På Torvet onsdag og lørdag året rundt

Tlf. 54 78 38 08
Østergade 31 • 4930 Maribo

C. E. Christiansens Vej 5
4930 Maribo
Telf. 54 78 01 70
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MARIBO

Jamsession
Når solen står op søndag morgen og sender sine varme, dovne stråler ned på Muslingeskallen,
så er jazzfolket og Maribos borgere parate til at mødes til et par fornøjelige timer på græsset ved
siden af Hylddalen. Det har altid været en munter og festlig tradition, at festivalens musikere
mødes på kryds og tværs af bandnavne på denne
smukke udendørs græsscene. Med en altid veloplagt
Jørgen ”Blå Mandag” til at styre musikerne, bliver der
jammet, gøglet og spillet masser af sjov musik med
mange momenter af overraskelser. Hele dette festlige
punktum kan opleves ganske gratis.

Jazz
Rødderne
Med nogle år på bagen har vores formand, Ole Brorsen, og næstformand, Ib Larsen, arbejdet
som frivillige ved vores lokale Hele Lollands Radio. En ugentlig formiddag mødes ”Jazz Rødderne”, som de kalder sig, på radiostationen og laver flotte programmer, hvor
alle former for jazz præsenteres. Op til
festivalen vil de også lave en kavalkade over de gæstende bands. Programmet kan høres på mandage kl.
16 – 18 på www.HLRadio og tidligere
udsendelser kan hentes på ”on
demand”.
På billedet ses de to jazzentusiaster i
studiet.
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Kom tættere på din mest lokale
lokalbank - og få bedre råd til
alt det, du laver i din fritid ...
Kom ind i banken og hør, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi ...

lollandsbank.dk · tlf. 5492 1133
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