www.maribojazz.dk

Formandens klumme 2016
Maribo by kan fejre 600 års jubilæum i 2016. I den anledning afholdes mange jubilæumsarrangementer rundt omkring i byen. Ét der vil blive lagt mærke til, er Maribo Jazz Festival.
Oven i købet vil Maribo Jazz lave en koncert fredag d. 23. september i anledning af jubilæumsåret, find mere info på vores hjemmeside www.maribojazz.dk
Traditionen tro vil vore gæster møde helt nye bands, der aldrig har optrådt i Maribo, og
gode kendte bands, som vi alle holder af, og hvor der vil være genkendelsesglæde. Det er
den 29. jazzfestival, der skal afholdes, og vore musikere kalder Maribo Jazz for den bedste
jazzscene i Danmark. Det forpligter. Vores musikudvalg gør deres yderste for at få de bedste bands til Maribo, så vi også har mulighed for at præsentere en mangfoldighed af musikere og bands, og dette år er ingen undtagelse.
Jazzgæsterne kalder Maribo Jazz for Danmarks hyggeligste jazzfestival, og det er et prædikat, vi er taknemmelige for. Alle vore spillesteder har også deres helt egen unikke beliggenhed. By, sø, hav, skov og Maribo Domkirke, der også har jubilæum, bidrager til, at vore
gæster får en helt speciel oplevelse i unikke omgivelser.
Jeg glæder mig personligt altid til at se nye gæster, og ofte får jeg at vide, der er tilfredse
jazzgæster der har taget venner med, så disse også kan opleve hvad Maribo Jazz Festival
står for. Alle skal være så hjerteligt velkomne.
Ole Brorsen

Ved festivalen i 2015 opfordrede vi til, at vore gæster ville lave kreative parasoller og gå med
i Street Parade. De unge piger – Emma og Frederikke – greb straks muligheden for at slippe
deres kreative evner løs. På billedet har de indtaget musiksekretariatet, der
blev forvandlet til humørfyldt værksted. Og senere ser vi de unge damer i aktion i paraden. (foto: Ole Larsen)

Maribo
Turistforening
- sponsor på flagallé
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Baby Jools & The Jazzaholics (UK)
I dette band er der en musiker - Mike Owen /trombone -, der har gæstet vor festival adskillige
gange i forskellige bands. Mike Owen er født og opvokset i Birmingham og rejste i 1989 til New
Orleans, hvor han levede som musiker i 10 år. Siden 2006 har han haft bopæl i Århus.
BABY JOOLS har været leder af dette band siden 2012. - Bandet, der har 8 år på bagen, er hurtigt blevet et af Storbritanniens mest dynamiske, eftertragtede bands. De har udført jobs over
hele Europa på jazzklubber, festivaler og private arrangementer.
Den store efterspørgsel og popularitet skyldes ikke mindst, at bandets medlemmer er hentet
blandt de bedste traditionelle musikere i England i en alderssammensætning mellem 28 til 73 år.
Bandet kan få publikum til at lytte og danse lige fra starten med et repertoire med musik af King
Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Kid Ory, George Lewis. - Gospel/ spirituels-numre og
New Orleans Brass Band parade melodier.
De er blevet rost, uanset hvor de har spillet,
for deres vitalitet og
musikalske kvalitet.
De er garanti for en
fantastisk jazzoplevelse, der venter os i
2016!
LINE UP:
Denny Illet:
trompet,vokal.
Mike Owen:
trombone,vokal.
Karl Hird:
klarinet,sax.
Brian Mellor:
banjo,vokal.
Jim Swinnerton:
double bas.
Baby Jools:
trommer.

Spillested:
Lørdag, kl. 14.40-16.30,
Apotekets Have
Lørdag, kl. 18.00-19.50
Hylddalen

Sponsorstøtte:

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
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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

Torvet 4
4990 Sakskøbing · Tlf. 54 77 93 63

SAKSKØBING - MARIBO

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

Tlf. 21 22 07 72
4930 Maribo
4

TØJEKSPERTEN MARIBO
VESTERGADE 13
TLF. 54 78 01 35

Second Line Jazzband (S)

Dette band fra Gøteborg i Sverige
startede deres karriere allerede tilbage i 1989. På dette
tidspunkt var de fleste af bandets medlemmer teenagers.
Der er i dag stadig 4 af bandets oprindelige medlemmer tilbage. Second Line Jazzband har hurtigt etableret sig som et af
Europas mest populære traditionelle jazzbands og har spillet i de fleste klubber, festivaler og har
medvirket både i TV- og radioudsendelser i lande som Danmark, Finland, Norge,Tyskland, Holland, England, Skotland og selvfølgelig Sverige.
Second Line Jazzbands popularitet skyldes musikernes store formåen til at skifte stilarter, repertoire og musikalske retninger under en koncert og samtidig være tro mod den New Orleans
inspirerede stil, bandet har. Er i konstant udvikling og repertoiret spænder vidt. Bandlederen Niklas Carlson er også en talentfuld sangskriver og var sammen med trompetisten Jesper
Albrektsson og hans far - Ulf Albrektsson - arrangørerne af Gothenburg Jazz Festival, Sverige
indtil 2014.
I 2015 oplevede vi Niklas Carlsson som gæstesolist
Line Up:
hos Paul Harrison Band & BIG Jazz Five Band.
Jesper Albrektsson : trompet,vokal.
Vi glæder os til genhør med Second Line Jazzband.
Niklas Carlsson: trombone,vokal.
Olof Skog: saxofon,klarinet,vokal.
Se mere på: www.secondlinejazzband.com
Anders Wasén: banjo.
Per Bach: kontrabas.
Spillesteder:
Johan Horner: trommer.
Fredag, kl. 13.00 - 14.50,
Qvades Gård.
Lørdag, kl. 20.10 - 21.50, Hylddalen
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

knuthenborg.dk

Blomster - Chokolade - Vin
Specialiteter

Restaurant/Café

XANTHOS
Østergade 33 · 4930 Maribo

Tlf. 54 75 77 78
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Charlestown
Jazzband (NL)
Som så mange jazzbands, der blev grundlagt i løbet af 1960'erne, blev Charlestown
Jazzband ( CTJB) opkaldt efter navnet på den by, hvor det opstod. Kong Charles den Store residerede i sin tid i Nijmegen.
Inspireret af Louis Armstrong, Chris Barber og The Dutch Swing College Band har disse haft en
stærk indflydelse på den musikstil, som er blevet en del af dette band. Da bandet ofte har været
inviteret til danse-arrangementer er repertoiret blevet udvidet med rock
& roll og rhythm & blues, så publikum er
blevet begejstret for
de melodier, der spilles af de kendte Louis
Prima, Fats Domino
mv.
Bandet har været på
farten til Indonesien,
Schweiz, Storbritannien, Spanien, Italien,
Skandinavien, bl.a.
Danmark - herigennem
er der erhvervet stor
erfaring fra den internationale jazzscene i
jazzklubber og festivaler.
Et jazzband med den
klare ambition, som
kendetegner CTJB,
kræver høj musikalsk
kvalitet samt en
attraktiv ydelse af
bandmedlemmerne
Se mere på:
på scenen fra start til
http://www.charlestown.nl/en/band.html
slut.
Vi glæder os til at byde Charlestown
Jazzband velkommen til Danmarks
hyggeligste jazzfestival.
Spillested:
Fredag, kl. 19.10-21.20
Qvades Gård
Lørdag, kl. 12.00-13.50
Qvades Gård
Sponsorstøtte fra:

Line Up:
Eric Beijnvoort: trommer.
Henk van Amerongen: trompet.
Jan Dokter : klarinet, sax., trompet,
vokal.
Leo vd Velden: banjo.
Piet Beyé: piano.
Pieter Duker: trombone.
Rob Egging: bas.
Sponsorstøtte fra:

Vinhuset
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Kjell Gustavsson Rhythm & Blues
Orchestra (S)

Dette svenske band skal for første gang være en del af Danmarks
hyggeligste Jazz Festival. Der er stor forventning til, at de kan
bidrage til at stemningen vil få et mega ekstra "pift" !
Et meget swingende Rhythm & Blues Band, der spænder
fra traditionel rhythm & blues til boogie, funk og soul til de
varme Cajun og Zydeco rytmer fra Louisiana.
Bandet, der siden grundlæggelsen i 2008, har udgivet 4
CD'er, har nydt stor anerkendelse på de festivaler, hvor de
har deltaget.
Bandet vil med deres unikke blanding af ovennævnte
genrer give ethvert publikum en uforglemmelig oplevelse.

Spillested:
Lørdag, kl. 22.10-00,00
Hylddalen
Sponsørstøtte fra:

Line Up:
Kjell Gustavsson : trommer,
vokal.
Surjo Benigh: bas,vokal.
Bonne Löfman: guitar,vokal.
Pelle Lindth:
guitar,lapsteel,vokal.

Anders Larsson:
keyboard,akkordion.
Martin Lood: trompet.
Bosse Gustafsson: saxofon.
Martin Pålsson: trombone.
Göran Böving: leadvokal
Sponsørstøtte fra:

Anonym
Nola Love Manifest (DK)

Bandet er et af de store nye navne på New Orleans scenen i Danmark og tog publikum med
storm på sidste års festival ... derfor et naturligt genhør til disse unge gutter ..... glæd jer!
Morten Fischers NOLA LOVE MANIFEST spiller sange om livet, døden og kærligheden,
hvor livsanskuelser om stort og småt blandes op med lyden af New Orleans’ rå-swingende shuffle, intense boogie-woogie og energifyldte second-line.
Covernumre af de gamle New Orleans klassikere er
også på repertoiret, så der er lagt i ovnen til en
festlig og dansevenlig eftermiddag, når de seks
unge mænd spreder energi og good vibes, til
skjorterne er gennemblødte!
Line Up:
Morten Fischer: piano, vokal.
Matthias Petri: bas.
Andreas Svendsen: trommer.
Erik Kimstad: trompet.
Roald Elm-Larsen: tenorsax.
Mikkel Aagaard: trombone.

Sponsorstøtte fra:

Spillested:
Lørdag, kl. 14.10 - 16.00 : Qvades Gård
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DIXIE FOR YOU (DK/S)
DIXIE FOR YOU spiller jazzmusik
baseret på den amerikanske
Dixie/New Orleans-tradition med
masser af sang og swingende rytmer. Alle musikere har stor erfaring
fra den skandinaviske jazzscene og
har en underholdende tilgang til
musikken.
Såvel i 2014 som i 2015 havde vi
stor glæde af bandet, så det ser vi
frem til med meget stor forventning!
Line Up:
Spillesteder:
Morten Hertz(DK):
Fredag, kl. 16.00-18.00
trombone, sang
Bandholm Havn
Lasse Karlsson (S):
Lørdag, kl. 10.30-12.00
klarinet, sopransax, vokal
Torvet
Claes Rÿdbeck (S):
Lørdag, kl. 16.00-19.00
banjo, guitar, vokal
Bangs Have
Lars Nielsen (DK):
kontrabas, rytme
Henrik Holst Hansen (DK): trommer

Sponsorstøtte fra:

Anonym

Martini*s (DK)
En virkelig spændende nyhed til vor 2016-festival!
MARTINI*S er et orkester samlet på initiativ af den unge sangerinde Kira Martini. De er samlet
på tværs af jazz-generationerne og spiller en sprudlende blanding af traditionel New Orleans
Jazz, krydret med lidt brasilianske rytmer, da Kira for år tilbage boede en tid i Brasilien.
En ny måde at spille traditionel jazz på.
"En vigtig og anderledes sangerinde på den nye jazzscene!" lyder beskrivelsen af Kira
Line Up:
Kira Martini: vokal
Nulle: klarinet
Fessor: trombone
Henrik Bolberg: trompet
Joel Illerhag: bas
Morten Ærø: trommer

Spillested:
Fredag, kl. 15.00-17.00
Apotekets Have

Se mere på : www.kiramartini.com

Sponsorstøtte fra:
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Den officielle
åbning af
Maribo
Jazz Festival
2016
foregår
FREDAG
den 15. juli
kl. 12.45
på Maribo Torv

Bestyrelsen

Bagerst fra venstre: Kaj-Verner Poulsen, Peter Gertsen, Tommy Jensen,
Jan Buch. Siddende: Ib Larsen, Helle R. Nielsen og Ole Brorsen.
(Foto: Ole Larsen)

Blå Mandag Train Band
Museumsbanen "gazzer, når vi jazzer"!.
Det kan næsten ikke gøres hyggeligere, når det gamle damplokomotiv trækker af sted
med vognene til jazzfest i den lille havneby Bandholm, hvor et band vil give den gas på
plænen ud til Smålandshavet.
Masser af glade og muntre gæster plejer at tage med på
denne specielle tur, hvor Blå Mandag Train Band spiller
og underholder undervejs. Jazztoget kan transportere
350 gæster, der får fornøjelsen af de spillende og jokende
musikere i de gamle togvogne.
"Train Band" spiller på afgangen kl. 15.25 til 16.00 og
igen når Jazztoget kører fra Bandholm retur til Maribo kl.
17.35.
Pladsbilletter afhentes på Festivalkontoret fra torsdag.
Sponsorstøtte fra:
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Doc Houlind Revival All Stars feat. Marilyn Keller (USA)

Bandet består af yngre og ældre musikere bl.a. et par tidligere medlemmer af Papa Bue's Viking
Jazzband, med en fælles interesse for den tidlige improvisoriske musik - New Orleans jazzen som den f.eks. blev præsenteret af de største amerikanske orkestre, der var med til at skabe
revival jazz perioden. Netop det der udgjorde jazzboomet i 60'erne og 70'erne i Europa.
Bandet er meget efterspurgt i det meste af Europa og er regelmæssigt repræsenteret ved forskellige anerkendte festivaler.
- Det er ganske specielt, at der er "2 gamle Maribo-drenge" i bandet, nemlig Søren DOC Houlind og Ebbe Kjærsgaard Hansen.
LINE UP:
Søren DOC Houlind (DK):
trompet/vokal.
Jesper Capion Larsen(DK):
klarinet.
Ebbe Kjærsgaard Hansen (DK):
banjo.
Lis Krøyer (DK): piano.
Holden Fogh (DK): bas.
Didier Geers (B):
trommer.
Peter Goetz ( D):
trombone.
Marilyn T. Keller (USA):
vokal.
Se mere på : www.dochoulind.dk

Marilyn
T. Keller (USA)
Marilyn Keller gæstede 1. gang Maribo i 2004 og fik en forrygende succes i Domkirke-koncerten.
Marilyn Keller skaber en fortryllende stemning på scenen med hendes næsten hypnotiske tilstedeværelse og perfekte sangstil. Alsidighed er en af hendes stærkeste sider, og det kommer til
udtryk med baggrund i de mange forskellige konstellationer hun har optrådt i.
Marilyn er den ledende sangerinde og musikalsk koorSpillesteder:
dinator i Jazz/Cospel Gudstjenesterne i Augustana
Lørdag, kl. 16.00-17.30, Domkirken
Lutheran Church, Portland hver søndag. Søndag, kl. 13.00-14.50, Hylddalen
Se mere på : http://www.marilyntkeller.com/
Sponsorstøtte fra:

Sponsorstøtte fra:

Sponsorstøtte fra:
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+ Lev. Omk.

Suzuki Splash 1.01 GL SUV

99.900

v/ Christina S. Koch

Østergade 8 · 4930 Maribo
Tlf. 54 75 75 30

MARIBO

Suzuki Alto 1.0i Shine Eco+ hatchback

Årgang 9/2013, 22.000 km, 5 døre, farve koksgråmetal, hatchback , 3
cylindre, 68Hk, garanti indtil 100.000 km, el-ruder, splitbagsæde, kørelys,
CD-anlæg, f.betj. bagagerum, højdejust.sikke.sele, digitalur, 2 kopholdere,4
airbags, fj.betj. centrallås, 1 ejer, rustgar. 12 år, servicebog OK,
Kr.
fortsat fabr.gar.

Suzuki SX4 S-Cross 1.6i Active Sun SUV

Suzuki Swift 1.2i Dualjet Style hatchback

Årgang 8/2015, 3.000 km, 5 døre, farve sortmetal, SUV, 68Hk, højdejus. sæde,
el-ruder for, kørelys, f.betj. benzinklap, digitalur, omdr.tæller,
6 airbags, fj.betj. centrallås
Kr.

Årgang 8/2015, 3.000 km, 5 døre, farve amatystmetal, hatchback, 16” alu-fælge,
dellæder på sæder, mørke ruder bagi, varme i sæder, fartpilot, aircondition,
sideairbag, el-ruder for, tågelygter for, CD-anlæg, pollenfilter, el-spejle
m/varme, digitalur, omdr.tæller, 2 kopholdere, ESP, 6 airbags,
ratbetj. radio, DB-lås, rustgar. 12 år, servicebog OK,
Kr.

139.900

Suzuki Splash 1.2i GLS Aut. hatchback

72.900

Årgang 9/2008, synet: 11-09-2014, 87.000 km, 5 døre, farve sølvgråmetal,
hatchback , 15” alu-fælge, fartpilot, aircondition, højdejust. sæde, CD-anlæg,
f.betj. benzinklap, højdejust. sikk.sele,vinterhjul, el-spejle m/varme, omdr.
tæller, udetemp.føler, 4 airbags, fj.betj. centrallås, 1 ejer,
Kr.
rustgar. 12 år, servicebog OK.

59.320

Årgang 2/2015, 18.000 km, 5 døre, farve sølvgråmetal , SUV, Cylindre, 120Hk,
17” alu-fælge, nøgle frihed„ forespørg ang. finansiering, varme i sæder,
el-ruder, fartpilot, aircondition, el-soltag, sideairbag, nakkest. bag, Fuld Aut.
klima-anlæg, tågelygter for, pollenfilter, el-spejle m/varme, digitalur, omdr.
tæller, tagræling, udetemp.føler, 6 airbags, fj.betj. centrallås,
ratbetj. radio, stereo/CD, sorte ruder, rustgar. 12 år.
Kr.

237.900

Kia Picanto 1.0i Motion Plus hatchback

Årgang 9/2012, 92.000 km, 5 døre, farve sølvgråmetal, hatchback , 68Hk,
forespørg ang. finansiering, el-ruder, splitbagsæde, højdejust. sæde, f.betj.
benzinklap, alarm fj.betj., digitalur, omdr.tæller, 6 airbags, fj.betj. centrallås,
1 ejer, rustgar. 12 år, servicebog OK,
Kr.
fortsat fabr.gar.

64.320

Edvardsen Biler
Se mere på www.edvardsen-biler.dk eller mød os på facebook/edvardsen-biler
4UBWBOHFSWFKr/BLTLPWr5MG

Maribo · 54 84 19 50

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

Søpark Kiosken
v/Birthe Lise
Vestergade 37, 4930 Maribo

Tlf. 54 62 10 44
ALT I SKILTE
og bildeokation

VWHUJDGH

0DULER
flugger.dk
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Norbert Susemihl
Joyful Gumbo (D/DK)
Norbert Susemihl's Joyful Gumbo er et band med en meget høj
standard af musikalsk kvalitet,
musikalitet og fornemmelse for
musikken.
Bandet består af håndplukkede
musikere - primært fra Skandinavien med mulighed for særlige
gæstemusikere, hver repræsenterer det bedste på deres respektive instrument. - Bandet blev
grundlagt i 2002, oprindeligt som
en kvintet, men har udviklet sig
til et 6-mands band.
Siden 2010 har bandet intensiveret sine aktiviteter og nyder
stor efterspørgsel og modtager
begejstrede anmeldelser og publikums påskønnelse
Norbert Susemihl Joyful Gumbo's
repertoire består af hele det store
spektrum af nutidens New Orleans
Music: Traditionel jazz - Ragtime Calypso - Swing - Gospel - Funky Brassband Style - Rhythm & Blues.
LINE UP:
Norbert Susemihl (D/DK/USA): trompet, vokal.
Chris Tanner (Aus/DK): klarinet, vokal.
Mads Hyhne (DK): trombone.
Hans Knudsen (DK): piano, vokal.
Jens Kristian Andersen (DK): bas.
Torstein Ellingsen (N): trommer.
Se mere INFO på : http://www.susemihl.eu/
Spillested:
Fredag, kl. 15.10-16.50, Qvades Gård
Sponsorstøtte
fra:
Sponsorstøtte fra:

BN
Byggeservice
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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
Klubbluse m/ logo sælges
kr. 100,-

Når festivalen afvikles, så vil vi rigtig gerne servicere vores gæster på bedste vis. 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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“Muslingeskallen”
Rest. Bangs Have
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TORSDAG den 14. juli 2016

M

17.00 – 19.00

Blå Mandag Jazzband – feat. Lisa Bentzen
Hotel Søpark, Maribo
”Tyvstarts Seaside-jazz” (DK)
Jazzonklerne – feat. Morten Thomassen (DK) Qvades Gård
Blå Mandag Jazzband – feat. Lisa Bentzen (DK) Qvades Gård

G

R

A

19.00 – 21.00
21.00 – 23.00

 GRATIS ADGANG

FREDAG den 15. juli 2016

P

R

O

10.00 - 11.00
11.00 – 11.30
11.00 – 12.45
11.30 – 12.45
12.45 – 13.00
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13.00 – 14.50
14.30 – 15.30
15.00 – 17.00
15.10 – 16.50
15.25 – 16.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
17.00 – 20.00
17.10 – 18.50
17.35 - 18.20
19.00 – 22.00

Børnejazz - Martini’s for Børn
Blå Mandag Camp Band (DK)
Henning Munk & Plumperne (DK-S)
Blå Mandag Street Band (DK)
Officiel åbning –
Borgmester Holger Schou Rasmussen
Second Line Jazzband (S)
Scandinavian Rhythm Boys (DK-S)
Martini*s (DK)
Norbert Susemihl Joyful Gumbo (D/DK/Aus/N)
Blå Mandag Train Band (DK)
Dixie For You (DK-S)
Scandinavian Rhythm Boys (DK-S)
Henning Munk & Plumperne (DK-S)
River Jazz & Blues Band (DK)
Blå Mandag Train Band (DK)
Scandinavian Rhythm Boys (DK-S)

19.10 – 21.20
21.40 – 00.00

Charlestown Jazzband (NL)
Doghouse Cats (DK)

Qvades Gaard
Campingpladsen
Torvet
Street Parade






Torvet

Qvades Gård
Jazzboat Anemonen
Apotekets Have
Qvades Gård
Museumsbanen
Bandholm Havn

Jazzboat Anemonen
Ebsens Hotel

Qvades Gård
Museumsbanen
Hvedemagasinet,
Bandholm
Qvades Gård
Qvades Gård

Street Parade

(LC arrangement)
Lollands Centret

Lilletorv

Torvet

Qvades Gård
Apotekets Have
Qvades Gård
Apotekets Have
Jazzboat Anemonen

10.30 – 12.00
10.30 – 12.30

Blå Mandag Street Band mfl. (DK)
Riverband (DK)

10.30 – 12.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.50
12.30 – 14.20
14.10 – 16.00
14.40 – 16.30
14.30 – 15.30
16.00 – 17.30

Pee-Dee Jazzband (DK)
Dixie For YOU (DK-S)
Charlestown Jazzband (NL)
Jack Street Jazzband (DK-S)
NOLA Love Manifest (DK)
Baby Jools & The Jazzaholics (UK)
Blå Mandag Boat Band (DK)
Doc Houlind Revival All Stars –
feat. Marilyn T. Keller (USA)
Domkirken
JazzOnklerne – feat: Morten Thomassen (DK) Ebsens Hotel

Dixie For You (DK-S)
Bangs Have

Blå Mandag Welcome Band (DK)
Hylddalen’s indgange
Indgangen åbnes
Hylddalen
Baby Jools & The Jazzaholics (UK)
Hylddalen
Second Line Jazzband (S)
Hylddalen
Kjell Gustavsson Rhythm & Blues Orchestra (S) Hylddalen

16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
17.15 – 18.00
18.00
18.00 – 19.50
20.10 – 21.50
22.10 – 00.00

SØNDAG den 17. juli 2016

17.00

”Muslingeskallen”



Hylddalen
Hylddalen

Tusind TAK for i år! - Vi ses til den 30. Maribo Jazz Festival 13. - 16. juli 2017.

Tak til alle annoncører
og sponsorer

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

Ret til ændringer forbeholdes.

10.30 – 12.30
ÅRETS JAM-SESSION –
Jørgen ”Blå Mandag” svinger pisken
13.00 – 14.50
Doc Houlind Revival All Stars – (DK/USA)
feat. Marilyn T. Keller (USA)
15.10 – 17.00
JAZZ FIVE Maribo Special – (DK/S)
feat. Björn Ingelstam & Regin Fuhlendorf.
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Maribo Jazz Festival 2016

LØRDAG den 16. juli 2016

JAZZ FIVE Maribo Special –
feat. Björn Ingelstam &
Regin Fuhlendorf (DK/S)
Tilbage i 1996 spillede Jazz Five sammen for første gang. Siden har bandet spillet ved mere end
1000 shows over det meste af verden. Med 2 saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet boogie piano og syngende trommeslager leveres et show med en indlevelse og overbevisning, man sjældent ser. Publikum tages med til fest i nutidens New Orleans og vil opleve et
show med boogie, blues, jive, shuffle og et par afstikkere til 2nd line funk.
Gæstesolist er Björn Ingelstam (S), der er svensk jazz-trompetist med base i København og
New York. B.I. har etableret sig på hele den europæiske jazzscene med sin kraftfulde lyd og virtuositet.
Gæstesolist er også Regin Fuhlendorf (DK) – der er en alsidig og efterspurgt guitarist. R.F. har
tidligere spillet på Maribo Jazz Festival med andre bands.
Se mere på www.jazzfive.dk
Spillested:
Søndag, kl. 15.10 – 17.00 i Hylddalen

Line Up:
Johan Bylling Lang (DK): alt-sax og baryton-sax
Jeppe Zacho (DK): tenor-sax
Jonas Starcke (DK): bas og vokal
Stefan Andersen (DK): trommer og vokal
Esben Hillig (DK): piano
Björn Ingelstam (S): trompet/vokal
Regin Fuhlendorf (DK): guitar

Sponsorstøtte fra:
Sponsorstøtte fra:
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LEVERANDØR TIL
STÅLINDUSTRIEN

Henning Munk og Plumperne (DK)
Orkesterleder Henning Munk Plum fra
Vanløse, én af Danmarks bedste klarinettister og sopransaxofonister har til sit
band håndplukket 4 fremragende medmusikere, som bl.a. har spillet til Hällevik
Jazz Festival i Sverige, Riverboat Festival
i Silkeborg, Dixieland Jazz i Dresden og i
en lang række jazzklubber og spillesteder
i ind- og udland. Henning Munk fortæller
selv, at hans band har fundet vejen til de
himmelske pladser!!
Alt for få anerkender tilstedeværelsen af en sopran-saxofon i jazzsammen-hænge, men dette
skal der gøres op med! Plumperne vil lede vore jazz-entusiaster gennem en serie af standards,
evergreens og klassikere inspireret af bl.a. Sidney Bechet - og alt bliver spillet med drive og
overstadighed. - Ingen kan sidde stille, der MÅ danses.
Line Up:
Henning Munk Plum (DK):
klarinet & sopran-saxofon.
Björn Ekman ( fra Lund/S) :banjo & sang.
Marc Davis (DK) : kontrabas.
Henning Toxværd (DK): trommer.
Mads Hyhne (DK) : trombone.

Spillesteder:
Fredag, kl. 11.00 - 12.45, Torvet.
Fredag, kl. 17.00 - 20.00, Ebsens Hotel.

Gitte Ibsen
Maribo
Sponsorstøtte fra:

Se mere på : www.plumperne.dk

Doghouse
Cats (DK)
Doghouse Cats er et 7-mands jump and jive orkester der spiller musik fra 40’erne og 50’erne.De
har med hatten på skrå, blankpolerede sko og en 3-mands blæsergruppe skabt et band der virkelig appellerer til dansefødderne.
Doghouse Cats spiller numre som, "In The Mood", "Shake Rattle and Roll", "Just a gigolo",
"Don’t Get Around Much Anymore" og mange flere.
Det er første gang, at Doghouse Cats kan opleves på vor festival, men de kommer med erfaring
fra mange andre festivaller, så de vil få vort publikum helt op på tåspidserne!
Spillested:
Fredag, kl. 21.40-24.00 Qvades Gård

Line-Up:
Thomas Christensen: guitar, vokal
Kenneth Bay: keyboard,kor
Claus Andreasen: trommer, kor
Peter Høgfeldt: bas, kor
Claus Mott: trompet
Erik Pyndt: alt-/barytonsax
Fredrik Moth: tenorsax.

Sponsor-støtte:
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Line Up:
Torben Lassen: trompet, flygelhorn,
mundharpe, percussion, sang
Karen Sørensen: piano
Allan Bjerregaard: trækbasun,
percussion, sang
Nikolai Banke: trommer
Filt Kristensen: saxofon,tværfløjte,
klarinet
Jørgen Nielsen: kontrabas,elbas
Arrangementet – lørdag kl. 10.30 i LC
er sponseret & arrangeret af Centerforeningen i Lollands Centret.

River
Band (DK)
River Band kommer fra Vestjylland, hvor de fandt hinanden for 45 år siden! Bandets repertoire
indeholder ny og gammel blues-musik, traditionel jazz, swing, jump & jive, salmer og latinamerikanske rytmer – så der er stor spændvidde. Flere af bandets egne numre, som er komponeret af
Torben Lassen, er blevet populære klassikere på spillesteder over hele landet. River Band har
besøgt Maribo flere gange tidligere og nydt stor popularitet.
Sponsorstøtte fra:
Spillesteder:
Fredag, kl. 17.10-18.50, Qvades Gård
Lørdag, kl. 10.30-12.30, Lollands Centret (Arr. Lollands Centret).

Jack
Street Jazzband (DK/S)
I 2013 var det danske jazzband - Jack Street - pladedebuterende, og de fik således også deres
debut på vores festival i samme år.
Vi glæder os til et genhør i 2016, da bandet absolut fik stor anerkendelse ved sidste besøg!
Bandet består af unge musikere med åbenlys interesse for gammel swingjazz af den slags, som
Louis Armstrong bragte til torvs i 30'erne og 40'erne, og som kan emme af glæde og føre til
både fordybelse og tristesse!
I dette band genkendes musikere som Jeppe Zacho DK (Jazz Five) og Björn Ingelstam S
(Ragstretch), som begge tidligere har vist deres
store talent adskillige gange på vor festival!
Line Up:
Jeppe Zacho (DK): saxofon.
Björn Ingelstam (S): trompet, vokal.
Peter Hängsel (S): trombone.
Andreas Svendsen(DK): trommer.
Morten Mandel (DK): bas, vokal.
Johannes Buhl Andresen
(DK): piano.

Spillested:
Lørdag, kl. 12.30-14.20, Apotekets Have
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Sponsorstøtte
fra:

JazzOnklerne
- feat: Morten Thomassen (DK)
Jazzonklerne er et velswingende band, som består af otte glade musikere fra Lolland og Falster,
der leverer "miljøvenlig" jazzmusik tilpasset bandets egen stil, som de har formidlet gennem
mere end 25 år. Onklerne kommer med swingende glad
jazzmusik og spiller et bredt repertoire af traditionel jazz,
blues, shuffle-rytmer, ragtimes og swingmusik. Langsomme, sejtgyngende bluesnumre veksler med glade
velkendte arrangementer fra swing-epoken.
Zier Madsen: klarinet,altsax,sopransax.
Gunnar Nielsen: tenorsax.
Svend Erik Hauberg: trombone.
Bjarne Geilø: trompet (kapelmester & arrangør).
Jørgen L. Madsen: bas og vokal (sprechstallmeister).
Hans Chr. Pleidrup: piano og vokal.
Se mere på: www.jazzonklerne.dk
Birger Christensen: trommer og vokal.
Sponsorstøtte fra:
Morten Thomassen: guitar.
Spillested:
Torsdag, kl. 19.00-21.00, Qvades Gård
Lørdag, kl. 17.00- 20.00, Ebsens Hotel

Fejeren

Helstegt Pattegris i Hylddalen lørdag aften
Traditionen tro byder Jazzkøkkenet på helstegt pattegris direkte fra grillen m/kartoffelsalat/pasta/grøn salat. Slagter Engdahl står for dette og Pabst Bakery står for en lille lækker dessert.
Pris pr. person er kr. 150,- incl. samlet bordreservation til dig og dit følge.
Vi åbner op for bestillinger mandag den 4. juli kl. 12.00 ved at du sender en SMS til 56 71 03 77
med dit navn og antal GRIS. Du får så et reservationsnr. retur, som du opgiver ved Gris-Grillen.
Her betaler du den samlede pris og får kuponer på gris og dessert. Velbekomme.

Tapas-MENU i Hylddalen lørdag aften
Som noget nyt kan du også få en lækker tapas-anretning med rustikt landbrød og 1 flaske vin til.
Det er MENY i Maribo der har sammensat denne tapas-bakke specialitet for Maribo Jazz Festival.
Pris pr. anretning til 2 personer er kr. 300,- incl. 1 flaske rød-/hvid- eller rosevin.
OBS!!! Bemærk, at der ikke er bordreservation til denne tapas-MENU.
Vi åbner op for bestillinger mandag den 4. juli kl. 13.00 ved at du sender en SMS til 56 71 03 77
med dit navn og antal TAPAS. Du får så et reservationsnr. retur, som du opgiver ved Jazz-køkkenet. Velbekomme.
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Blå Mandag Jazzband
feat. Lisa Bentzen (DK)

er et traditionelt Dixieland Jazzband, som har spillet sammen i 28 år.
Deres varemærke er : " Vi ønsker med humør og smittende livsglæde at formidle den gode
gamle *træskojazz* til vores publikum. - Det er vigtigt for os, at vores optræden fremkalder glæde og smil, - og det hænder også, at man får sig et godt grin!"
Bandet har i de seneste år turet rundt til de fleste danske jazzklubber og festivaler, samt i Sverige, England, Irland og Tyskland.
I 2015 var de udover vores festival engageret til SILDA Jazzfestival i Norge, Helsingør Jazzfestival og Snake City Jazzfestival i Slangerup.
Glæd jer til et humørfyldt jazzsamvær med BLÅ MANDAG, som ydmygt udtaler: "Vi er ikke bedre end de bedste!" - Igen i 2016 vil de få jazzstemningen i Maribo op i højeste oktaver!
Brutto-line-up:
Jørgen Christensen (DK): bandleder & klarinet/vokal.
Erik Lund Hansen (DK): trompet & kunstner.
Henning Friis (DK): trombone & jyde.
Ernst Scheufens (DK): banjo/vokal og becifringsmester.
Hugo Scheel (DK): trommer og pulsholder.
Lisa Bentzen (DK): sangerinde (af verdensklasse).
Ole Sterndorff (DK): bas/banjo/guitar/vokal.
Hans Kofoed Nielsen (DK): sousaphone.
Palle Juvonen Thomsen (DK): guitar.
Elisabeth Andersen (DK).
Spillesteder:
Se program på side 16-17

Blå Mandag Street Band (DK)
"Sommersolen skinner" - og når Blå Mandag Street Band bringer jazzens strålende, lystige
toner rundt i Maribo, så ved vi, at festivalen er godt i gang. Som bandmedlemmerne selv udtrykker det:” Et jazzorkester, der kan lave underholdning, så tårerne triller og spille glad jazz, som er
"kakao for ørerne".
Hvert år har bandet et nyt tema til deres STREET PARADE. Hva' har de mon i ærmet af gags og skøre påfund til vor festival nr. 29?
Blå Mandag Street Band is Back in Town! - og folk glæder sig på gader, stræder,
torve og butikker.
Sponsorstøtte fra:

Optometrist
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Sponsorstøtte fra:

Motiv
2016
Hvert år forsøger vi at tænke nye tanker omkring årets motiv. Så i
2016 gav vi muligheden til kunstneren Kristina Ricken, der i flere
år har tegnet såkaldte striber til forskellige dameblade, illustreret
bøger og skrevet på egen blog, ”Live fra Lolland”. Kristina har i
den grad valgt Lolland til, idet hun kommer fra Nørrebro og er
flyttet til vores sydhavsø for 3 år siden. Kristina formår at se det
positive og sjove i tilværelsen og tilføjer det ofte en lidt skæv
dimension, der får smilet til at titte frem. Samarbejdet med Kristina var præget af komiske indfald og højt humør, og vi er rigtig
glade for resultatet.

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 præsen-

Radsted Jazzklub
Lørdag, d. 21. maj 2016, kl. 17.00
– Doc Houlind Revival All Stars,
feat. Sammy Rimington &
Neanders Jazzband
Søndag, d. 22. Maj 2016, kl. 10.00
– JAZZBRUNCH
– Neanders Jazzband (DK)
Lørdag, d. 17. sept. 2016, kl. 18.30
– Jack Street Jazzband (DK)
Lørdag, d. 26. nov. 2016, kl. 18.30
JULEFROKOST – m/ Brassflavour (DK)
Lørdag, d. 04. febr. 2017, kl. 18.30
– Paul Harrison Band (UK)
– feat. Meschiya Lake (USA)

tere 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.

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

JAZZ BUFFET á 230 kr, fra kl. 16.00
lørdag den 16. juli 2016
Bordbestilling nødvendig

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 19 11
www.bangshave.dk

Kl. 16.00-19.00, Dixie For You
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ØSTERGADE 7C 4930 MARIBO
TLF. 54 78 18 18

Citroën & Toyota
i Maribo og Nykøbing F
Vi er din lokale hegnspartner!
Overalt på Lolland-Falster, Møn, Bogø og Stevns

Nørregade 5-9

– stort udvalg
i strikgarner

-

4930 Maribo

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

Folkets Hus Catering

• 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

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

Tlf. 54 78 10 00
www.folkets-hus.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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I Maribo er vi i år ramt af ”det historiske vingesus”
Såvel vores smukke Domkirke som vores unikke
by kan i 2016 fejre fødselsdag: 600 år! I den
anledning vil der ske mange aktiviteter i byen, og
naturligvis er Maribo Jazz også med. Dronning
Margrethe vil dels deltage i festligheder i kirken
d. 24. maj og dels aflægge byen et besøg d. 2.
juni, hvor den nye adgang til Klostersøen vil blive
indviet. Ingen fest uden musik! Maribo Jazz sørger for behørig jazzet underholdning for Dronningen og i forbindelse med byjubilæet arrangerer
Maribo Jazz en jazzaften i Kulturværket fredag d.
23. september. Vi håber, at mange af vore
jazzvenner vil være med til at fejre byen netop
denne dag. Mere info vil fremgå af vores hjemmeside.
Byjubilæet har fået sit eget logo, designet af Troels Lyndelse, hvor både fortid, samtid og fremtid
er skitseret.

www.maribo600.wix.com/2016maribo600

Årets
Tie Tack Pin
købes hos
Guldsmed Kelø
til kr. 60

kr. 179,-

MARIBO
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Festivalkontor
Under festivalen 14.- 17. juli, har vi
indrettet Festivalkontor således:
14.07. kl. 14.00-17.00........ Gl. Rådhus
15.07. kl. 10.00-17.00........ Gl. Rådhus
16.07. kl. 10.00-13.00........ Gl. Rådhus
16.07. kl. 17.00-24.00........ Hylddalen
17.07. 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 Pabst Bakery på Torvet.
Leverandør er Slagter Engdahl, Holeby, der
også har lavet vore særlige jazz-pølser.
Nyhed: Tapas fra MENY.
Se omtale på side 21.
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
Sakskøbing Grøn Camping

54 78 00 71
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 smukt beliggende
midt i Naturpark Maribosøerne med
adgang til søbad og nærmeste nabo til
Hylddalen og Muslingeskallen.
Mulighed for overnatning i hytter.”
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Pee Dee Jazzband
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
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 udtrykke
jazzen på ligger tæt op ad dixielandjazzen og stadig
med respekt for den traditionelle New Orleans jazz, som
var karakteristisk for Armstrong, Bechet og Clarence Williams. Igennem alle årene har Pee Dee
Jazzband altid haft deres helt eget varemærke og har opnået en stor popularitet, så en stor og
trofast fanskare venter på dem igen i år på Maribo Jazz Festival!
Spillested:
Lørdag, kl. 10.30-12.30, Lilletorv

Sponsorstøtte fra:

Scandinavian Rhythm Boys (DK/S)
Jazzboat Anemonen
SRB blev dannet i 1997 af svenske og danske musikere, der ønskede at frembringe en dynamisk lyd uden brug af trommer og med et repertoire, der bygger på begyndelsen af den rytmiske musik fra forrige århundrede i USA og frem til 2. Verdenskrig.
Der arbejdes med ragtime, blues, spiritual, gospel og de velkendte evergreens og ballader.
Musikken bliver understøttet af levende fortællinger fra Mississippi om livet på godt og ondt i
det område. - Alt i alt en unik musikoplevelse ombord på Jazzboat Anemonen på vores smukke
Maribo Søndersø. Husk at hente pladsbillet på Festivalkontoret.
Spillested:
Fredag, kl. 14.30-15.30, Jazzboat Anemonen
Fredag, kl. 16.00-17.00, Jazzboat Anemonen
Fredag, kl. 19.00-22.00, Hvedemagasinet, Bandholm

Skibsbesætning:
Michael Boeving (DK):
banjo, guitar, sang & snak.
Frans Sjöström (S):
bas- og sopransaxofon.
Søren Kirk (DK):
trompet,kontrabas,vokal.
Ole Olsen (DK):
kontrabas,klarinet,alt sax.

Sponsorstøtte fra:

Munks Produkt
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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
E
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 2016 - Martini's For Børn
"Boogie-Woogie-Jazz"
Martini's For Børn, er en boblende musikalsk cocktail for
børn og voksne, bestående af boogie-woogie-jazz, farverig fantasi og godt humør, tilsat sprudlende rytmer fra bl.a. Brasilien og New Orleans.
Jazzsangerinde og sangskriver Kira Martini og hendes storswingende jazzkrokodiller byder på en festlig koncert med
helt nye børnesange, skrevet af Kira.
Bandet udgav i oktober 2015 albummet "Boogie-Woogie-Jazz" og blev i
samme omgang nomineret til "Årets Børnejazz navn 2015".
De lystige musikalske fortællinger er inspireret af Kira's fantasi og egne oplevelser, serveret med
udgangspunkt i jazzens farverige impro-univers, hvor alt kan ske.
Det er første gang, at Martini's For Børn præsenteres på vor festival. - - - Glæd jer !
Line Up:
Kira Martini - vokal/guitar.
Mads Søndergaard - piano/harmonika.
Joel Illerhag - bas.
Morten Ærø - trommer.

Spillested:
Fredag, kl. 10.00-11.00, Qvades Gård.
Se mere på : www.kiramartini.com

Sponsor-støtte:

Lovestorm
Lolland-Falster
Lovestorm er indbegrebet af stolthed
over og kærlighed til
disse to sydlige øer.
Initiativet startede i 2015 af nogle personer,
der følte at mediedækningen af L-F var unuanceret og kun dækkede skyggesiderne.
Med fokus på alle de gode historier, styrker
og potentialer blev stormen af kærlighed til
L-F sluppet løs.
Også i Maribo Jazz er vi glade og stolte over
at kunne give positive oplevelser til mange
mennesker og vise en glad og kærlig side af
vor egn.
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Jam Session
Når jazzfolket får øjne søndag morgen, så er det en rigtig god oplevelse at mødes med gæster
fra campingpladsen og lokale maribonitter til en munter gang jazzunderholdning i Muslingeskallen, der er et velegnet græsområde ved siden af Hylddalen.
Med stor entusiasme og kreativitet swinger Jørgen Blå Mandag dirigentstokken og får de morgenduelige musikere med på sjov og ballade.
Jam Session er en åben koncert, så der er plads og hjerterum til alle, der vil lytte med og måske
starte søndagen med at røre fødderne til de livlige toner fra musikerne, der her boltrer sig på
deres elskede instrumenter. Her er hyggen sat i højsædet!
Sponsorstøtte fra :
Søndag, kl. 10.30 – 12.30, i Muslingeskallen
v/Campingpladsen

Maribo Domkirke
I anledning af Maribo Domkirkes 600 års jubilæum d.
24.05.2016 er der udgivet frimærke med Domkirken som
motiv.
Med sin beliggenhed ved Maribo Søndersø og sit kæmpemæssige, himmelstræbende kirkerum er kirken et af
landets smukkeste, gotiske bygningsværker, der har dannet ramme om mange store begivenheder for familier i
Maribo og omegn.
I forbindelse med Maribo Jazz Festival har vi altid været
taknemmelige og ydmyge over at kunne tilbyde en så
unik scene til et band
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