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Formandens klumme 2017
Et nyt år bringer altid nye udfordringer med sig. Enten er der ting, der skal ændres eller give
plads til nye tiltag. Sådan er det også for Maribo Jazz Festival. Bestyrelsen vil dog bestræbe
sig på, at ændringer bliver til det bedste for vores trofaste publikum. Vi arbejder på at få de
bedste bands til Maribo og en kombination af helt nye orkestre og bands, som tidligere har
spillet, er vi sikre på giver gode oplevelser. Især glæder jeg mig til at møde alle de unge
mennesker, der deltager med up coming bands. Nyt på Maribo Jazzfestival og et fint sam-
arbejde med den lokale musikskole.
30 års erfaring har vi nu, og det er ikke til at kimse af!
Jazz i by, på land og vand i nærheden af Naturpark Maribo Søerne – det er med til at under-
strege, at vi bliver kaldt Danmarks hyggeligste festival. Velkommen til Maribo – vi gør vores
bedste for at lave en fantastisk jazzfestival 2017 – den 30. i rækken.

Ole Brorsen

I forbindelse med fejring af Maribos 600 års fødselsdag i juni 2016 havde byen den glæde,
at Dronning Margrethe besøgte den gamle stad. Maribo Jazz sørgede for den musiske
underholdning på terrassen foran Hotel Søpark, hvor majestæten hyggede sig i
strålende solskin til tonerne fra en veloplagt Doc Houlind.

- sponsor på flagallé
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Panorama Jazz Band (USA - DK)
For første gang er Panorama Jazz Band fra New Orleans på tour til Europa og Danmark, og vi er
så stolte over at kunne præsentere dem i Maribo! Gæstesolist på altsaxofon er Jazz Five legen-
den Johan Bylling Lang, der jo er et særdeles kendt ansigt på Danmarks hyggeligste festival.
Bandet er i den grad akustisk og har så meget naturlig energi, at deres iørefaldende musik brin-
ges ud i hvert et hjørne og får publikum på dansegulvet. Deres musikprogram er funky New
Orleans jazz, der er inspireret af eksotiske østeuropæiske rytmer og krydret med inciterende ryt-
mer fra det tropiske Caribien.

I Maribo kan bandet også opleves i lørdagens Street Parade.

Line Up:
Ben Schenck (USA): klarinet, bandleder
Johan Bylling Lang (DK): altsax.
Colin Meyers (USA): trombone
Georgi Petrov (USA): harmonika (accordion)
Matthew Schreiber (USA): banjo
Steven Glenn (USA): sousafon
Doug Garrison (USA): trommer

Se mere på:
http://panoramajazzband.com

Sponsorstøtte fra:

Spillested:
Fredag, kl. 13.00-14.50,
Qvades Gård

Sponsorstøtte fra:
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Vesterbrogade 45
4930 Maribo
Tlf. 54 78 33 90

En del af
ROLSTED GRUPPEN

EK ELECTRIC
Anker Jørgensens Vej 2
4930 Maribo
Tlf. 54 78 05 12

Tlf. 21 22 07 72
4930 Maribo

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

SAKSKØBING - MARIBO

TØJEKSPERTEN MARIBO
VESTERGADE 13
TLF. 54 78 01 35
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Mike Owen’s Storyville Six
(UK-DK-USA -S)
Trombonisten Mike Owen med rødder i England og nuværende bopæl i Danmark gennem de
seneste 10 år har samlet et internationalt band, der tæller flere musikere, som tidligere har spillet
i Maribo. Sarah Spencer med sin saxofon har spillet med New Orleans Delight indtil flere gange,
og mange gæster vil huske Sarah Spencer for hendes formidable deltagelse i ”sax-battle” i
2008.
På trompet er der en spændende optræden med svenske Ragnar Tretow. Også Uffe Hansen på
trommer har spillet på andre af vore festivaler. Det er et rigtig blændende miks, som kun kan bli-
ve godt!

Line Up:
Mike Owen (UK-DK): trombone,
vokal, bandleader
Ragnar Tretow (S): trompet,
Sarah Spencer (USA): sax, vokal
Per Larson (DK): piano
John Andersen (DK): bas
Uffe Hansen (DK): trommer

Sponsorstøtte fra:

Vinhuset

Spillesteder:
Fredag, kl. 17.10 - 18.50,
Qvades Gård.

Lørdag, kl. 18.00 - 19.50,
Hylddalen

Sponsørstøtte fra:
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Restaurant/Café

XANTHOS
Østergade 33 · 4930 Maribo

Tlf. 54 75 77 78

v/ Pieter
Vestergade 32
HOTEL - RESTAURANT SELSKABSLOKALER

Vestergade 2 · 4930 Maribo · 54 78 31 68

FFrr ii ssøørr   mm//kk

Tlf. 54 78 10 44

info@hotelmaribo.dk

Blomster - Chokolade - Vin
Specialiteter

Diesel- & fyringsolie
Træpiller & træbriketter
Forsikring & sikring 
33 68 42 00 - Telefoni

Dlg Øst
Torvet 3,4930 Maribo
Tlf. 33 68 42 00
oest@dlg.dk

ØØSSTT



Baby Jools & The Jazzaholics (UK)
Dette band blev en kæmpe success ved vor 2016-festival, så vi har følt os presset til et genhør/-
syn!
I bandet spiller Mike Owen på sin trombone, og han har gæstet os adskillige gange sammen
med andre bands. MO havde sin barndom og ungdom i Birmingham i England, men rejste i
1989 til New Orleans, hvor han levede af sin musik i 10 år. Siden 2006 har MO haft bopæl i
Århus.
Trommeslageren, den unge Baby Jools, har været bandleader siden 2012. Bandet er eftertragtet
i Storbritannien, hvor populariteten i den grad skyldes, at medlemmerne er hentet blandt de
bedste, traditionelle musikere i landet. Repertoiret spænder over musik af bl.a. Armstrong og
Georg Lewis, gospel til NO Brass Band Parade melodier. Overalt bliver bandet rost for deres
vitalitet og musikalske kvalitet.

Spillested:
Fredag, kl. 21.40-00.00
Qvades Gård.

Lørdag, kl. 12.00-13.50
Qvades Gård.
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Line Up:
Denny Illet (UK): trompet, vokal
Mike Owen (UK,DK): trombone, vokal
Karl Hird (UK): klarinet, sax
Brian Mellor (UK): banjo, vokal
Jim Swinnerton (UK): double bas
Baby Jools (UK): trommer

Sponsorstøtte:

Guldsmed KeløGuldsmed Kelø
Vestergade 14 · 4930 Maribo

Tlf. 54 78 00 52
www.guldsmed-kelo.dk

Steen AndersenSteen Andersen
Østergågade 8 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 64 08
www.steenandersen.dk

Sponsorstøtte fra:



Doc Houlinds Gospelband – 
feat. Jan Harrington (DK- USA – D)
Med visioner og masser af ideer var Søren Houlind med til at tage første step til Maribo Jazz
Festival i 1988. Derfor er det helt naturligt, at Doc Houlind spiller på den 30. festival i Domkirken
med sit band, som er ”krydret” til lejligheden.
Den erfarne jazz-blues og gospelsangerinde Jan Harrington optræder også sammen med Doc.
To gange tidligere har den swingende og emotionelle sangerinde glædet og bevæget et stort
publikum under de smukke kirkehvælvinger.
En farverig festbuket af musikere har Søren Houlind samlet ved denne særlige festival, hvor All
Star Jazzband fuldender besætningen i Hylddalen søndag eftermiddag.

Olivier Franc Quintet (FR)
Den frankofile del af jazzen præsenterer vi med glæde i år! For første gang byder Maribo Jazz
velkommen til denne franske quintet, der ledes af sopran-saxofonisten Olivier Franc, som er et
internationalt anerkendt jazznavn og som viderefører de franske jazztraditioner på bedste vis.
Publikum kan virkelig se frem til en enestående musisk oplevelse, hvor den franske version af
jazzen er i sikre hænder. Legenden Sidney Bechet’s  søn Daniel-Sidney udfolder sig på trommer
i dette band, dog er det Thomas Racine, der er i Line Up hos os, og Olivier Franc’s egen søn,
Jean-Baptiste, er en fremragende pianist i dette spændende franske orkester.

Line Up:
Olivier Franc (FR): sopran-sax og vokal
Thomas Racine (FR): trommer
Jean-Baptiste Franc (FR): piano
Gilles Chevaucherie (FR): bas
Benoit de Flamesnil (FR): trombone

Se mere på :
www.Olivier-Franc-Jazz-Quintet.fr

Spillested:
Fredag, kl. 15.10-16,50, 
Qvades Gård
Lørdag, kl. 10.30-12.30
Lollands Centret

Spillested:
Lørdag, kl. 16.00-17.30, Maribo Domkirke
Søndag, kl. 15.10-17.00, Hylddalen
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Sponsorstøtte fra:

Sponsorstøtte fra:

Line Up:
Jan Harrington (USA-D): vokal
Jørgen Munksgaard Nielsen (DK): cor-
net
Jesper Capion Larsen (DK): klarinet
Peter Gøetz (DK): basun
Lis Krøyer (DK): piano
Ebbe Kjærsgaard Hansen (DK): banjo
Brian Turnock (B): bas
Doc Houlind (DK): trommer 



Spillesteder:
Fredag, kl. 15.00-17.00
Apotekets Have

Line Up:
Björn Ingelstam (S): trompet, vokal
Mathias Petri (DK): bas
Jason Marsalis (USA): trommer
Calle Brickmann (S): klaver
Fredrik Kronqvist (S): alt-saxofon

Spillested:
Lørdag, kl. 14.40-16.30, Apotekets Have

Björn Ingelstam Quintet (S-USA-DK)
Björn Ingelstam tilhører den nye, unge generation af fremragende
musikere i Øresundsregionen. BI er eminent på sin trompet og er
samtidig en underholdende entertainer med en fantastisk nær-
værende kontakt til sit publikum. Sædvanligvis opholder Björn
Ingelstam sig i det dynamiske New York jazzmiljø, hvor han ind-
går i flere band-konstellationer med sit storswingende trompet-
spil. Tidligere har BI besøgt vores festival som solist i flere bands,
så mange festivalgæster vil nikke genkendende til den sympati-
ske svensker. Som et stort scoop er der 2 gæstesolister: ekvili-
bristen på trommer Jason Marsalis, der er en del af det legenda-
riske Marsalis-dynasti i New Orleans. Og Fredrik Kronqvist,  én af
Europas fineste saxofonister, byder vi også velkommen til.
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Two Generations (DK)
En kæmpestor oplevelse ved vores 30. jazzfestival – det kan vi se frem til med Two Generations.
”To originale blues-ambassadører” – det er betegnelsen for Hans Knudsen på piano og Ronni
Boysen på guitar, som vil tage publikum med til en strenge- og tangentleg! De får følgeskab af
en ”gammel” kending: Johan Bylling Lang fra Jazz Five, der vil give den gas på sin magiske
saxofon. Vi forventer også et piano-battle mellem de to virtuoser Hans Knudsen og Christian
Bundgaard. Med en grundig baggrund fra Rytmisk Musikkonservatorium og en udstationering i
New Orleans i ryggen vil Henrik Silver på sousafon være med til at finde den rette ”tune”.

Line Up:
Hans Knudsen (DK): piano og vokal
Christian Bundgaard (DK): piano og vokal
Johan Bylling Lang (DK): saxofon
Henrik Silver (DK): sousafon
Ronni Boysen (DK): guitar
Morten Ærø (DK): trommer

Sponsorstøtte fra:

Sponsørstøtte fra:
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BestyrelsenDen officielle
åbning af 
Maribo 

Jazz Festival 2017 
foregår 
FREDAG  
den 14. juli  
kl. 12.45 

på Maribo Torv

Blå Mandag Train Band
Museumsbanen gir’den gazz – Blå Mandag gir’ den jazz!

Naturligvis kører det gamle damplokomotiv også ved den 30. jazzfestival fra Maribo til den
lille hyggelige havneby, Bandholm, hvor rigtig mange mennesker samles på plænen ud til
Smålandshavet og lytter til JazzOnklerne. Masser af glade og fornøjelige gæster tager med
på denne hyggelige tur, hvor Blå Mandag Train Band spil-
ler og underholder i togvognene. Det gamle tog kan
transportere 350 gæster, så alle skal have en pladsbillet.
Blå Mandag Train Band spiller på perronen i Maribo kl.
15.25. Igen i Bandholm kl. 17.35, når toget kører retur.
Ingen salg af drikkevarer i toget.
Pladsbilletter afhentes på Festivalkontoret fra torsdag.
Resterende billetter sælges ved toget.

Sponsorstøtte fra:

Bestyrelsen har slået sig ned i det nye Turistbureau, der også gør klar til en aktiv
sommer. Siddende fra v.: Tina Jansen – Ole Brorsen – Helle R. Nielsen. Stående fra
v.: Kim Jansen – Allan Skøtt – Kaj-Verner Poulsen, Ib Larsen. Jan Buch fraværende. 

(Foto: Ole Larsen)
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Spillesteder:
Torsdag, kl. 21.00-23.00, Qvades Gård

Jazz Five (DK)
feat. Michael Watson og Kevin Louis (USA)
Bandet med de fem, fine, fyre blev grundlagt i 1996 og har i årenes løb indtaget hele verden.
Med optræden i British Columbia, New Orleans, Sydkorea, Bornholm og Maribo, så er man ble-
vet world wide. Jazz Five er garant for et enestående show med 2nd line grooves, blues, shuffle
og jazz’n’roll. Med to saxer i front, en energisk rytmegruppe, stærkt overophedet blues piano og
syngende trommeslager, så giver Jazz Five den max. gas med en indlevelse og overbevisning,
man sjældent ser. Siden 2005 har Jazz Five stort set gæstet vores festival, så der er altid stor
gensynsglæde hos de mange lokale fans. I år bliver der pyntet ekstra med de to New Orleans
musikere: Michael Watson på trombone (gæstede Maribo i 2012) og Kevin Louis på trompet.
Begge er eminente til at håndtere deres instrumenter på ypperlig vis og vil føre Jazz Five op i en
særlig liga.

Line Up:
Johan Bylling Lang (DK): alt- og barytonsax
Jeppe Zacho (DK): tenorsax
Jonas Starcke (DK): bas og vokal
Stefan Andersen (DK): trommer og vokal
Esben Hillig (DK): piano
Michael Watson (USA): trombone og vokal
Kevin Louis (USA): trompet

Se mere på: www.jazzfive.dk

Sponsorstøtte fra: LEVERANDØR TIL
STÅLINDUSTRIEN
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LLLLoooollllllllaaaannnnddddssss    EEEEDDDDBBBB    &&&&    
EEEElllleeeekkkkttttrrrroooonnnniiiikkkk    CCCCeeeennnntttteeeerrrr    
Torvet 1D ·  4930 Maribo
tlf. 54 75 75 85 ·  fax. 54 75 73 85
e-mail: salg@lollands-edb.dk ·  www.lollands-edb.dk

v/ Christina S. Koch
Østergade 5A · 4930 Maribo

Tlf. 54 75 75 30

Maribo  ·  54 84 19 50
MARIBO

Søpark Kiosken
v/Birthe Lise

Vestergade 37, 4930 Maribo
Tlf. 54 62 10 44



Spillested: søndag kl. 13.00 – 14.50,
Hylddalen

I ”gamle dage” fra 1996 – 2014 bød søndag eftermiddag på en helt speciel stemning i bøgesko-
ven i Hylddalen, når der blev budt på bigbandmusik. Denne enestående stemning hilser vi atter
velkommen med Leonardo Pedersens 12 mand store jazzkapel. Bandet har mere end 55 år på
bagen, men swinger stadig for fulde scener i både ind-og udland. Hans Leonardo Pedersen har
selv været med i alle årene og har formået både at fastholde og nytænke genren. 
Repertoiret er tidlig swingmusik fra slut 20’erne, der er meget dansevenligt; og således har ban-
det fået en ny gruppe fans af unge swingdansere, der møder frem ved bandets koncerter. 
Vi håber, at disse festlige, farverige og dynamiske dansere også kigger ind i Maribo.
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Line Up:
Hans Leonardo Pedersen: sopransaxofon, klarinet.
Vincent Nilsson(S): trombone.
Kim Aagaard: trombone. 
Jesper Ankær: piano.
Tobias Leonardo Pedersen: trommer, perkussion.
Ib Lund Nielsen: kontrabas & elbas.
Finn Lynge: tenor-/barytonsax.
Holger Tvestmann: trompet.
Jens-Erik Sørensen: tenorsax.
Mogens Eghjort: trompet.
Poul Chr. Nielsen: trompet, flygelhorn, fløjte.
Ane Kramme Abiltoft: vokal.

Sponsorstøtte fra:

Sponsorstøtte fra:

Se mere på:www.leonardo-music.dk

Leonardo Pedersens Jazzkapel (DK)
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BILLETTER  54 78 04 96
Festivalbillet kan købes på Maribo Turistbureau,
Banegårdspladsen 11. Kvittering ombyttes på
Festivalkontor med armbånd. 
Adresse: Maribo Jazz, Postbox 8, 4930 Maribo.
www.maribojazz.dk og 
E-mail:info@maribojazz.dk 

B I L L ETP R I S E R
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
Jazz T-shirt m/ logo sælges
kr. 100,-
Børn under 14 år har gratis adgang 
i følge med en voksen.
Armbånd SKAL bæres synligt på armen
HUSK pladsbillet til jazz-tog og Jazz-boat Anemonen
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J
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M
N

Qvades Gaard
Apotekets Have
Hylddalen
Maribo Sø Camping

Ebsens Hotel
Hotel Søpark Maribo 
Lollands Centret
Museumsbanen
Torvet

Jazz-boat
Domkirken
Festivalkontor
“Muslingeskallen”
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Når festivalen afvikles, så vil vi rigtig gerne service-
re 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: Mari-
bo Jazz tager sig af salg af alle drikkevarer, hvilket
betyder: Egne drikkevarer MÅ ikke medbringes!
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TORSDAG den 13. juli 2017
16.00 – 18.00 Blå Mandag Jazzband – feat. Lisa Bentzen Hotel Maribo Søpark

”Tyvstarts Seaside-jazz” / DK
19.00 – 21.00 Blå Mandag Jazzband-feat. Lisa Bentzen / DK Qvades Gård
21.00 – 23.00 Jazz Five - feat: Michael Watson & Kevin Louis Qvades Gård

FREDAG den 14. juli 2017
10.00 – 11.00 Børnejazz  - m / Sille & Palle / DK QvadesGaard �

11.00 – 11.30 Blå Mandag Camp Band / DK Campingpladsen �

11.00 – 12.45 JazzOnklerne / DK Torvet �

11.00 – 13.00 “Ungdomsjazz på gaden” Humle-Trioen / DK Østergade �

Ingemann/Kaptain/Seyer
11.30 – 12.45 Blå Mandag Street Band / DK Street Parade �

12.45 – 13.00 Officiel Åbning – 
Borgmester Holger Schou Rasmussen Torvet �

13.00 – 14.50 Panorama Jazzband / New Orleans, USA Qvades Gård
14.30 – 15.30 Copenhagen Washboard Five / DK Jazzboat Anemonen
15.10 – 16.50 Olivier Franc Quintet / F Qvades Gård
15.00 – 17.00 Two Generations / DK Apotekets Have
15.25 – 15.55 Blå Mandag Train Band / DK Museumsbanen
16.00 – 18.00 JazzOnklerne / DK Bandholm Havn �

16.00 – 17.00 Copenhagen Washboard Five / DK Jazzboat Anemonen
17.00 – 20.00 Dixie For You / DK-S Ebsens Hotel �

17.10 – 18.50 Mike Owen’s Storyville Six / DK-UK-USA-S Qvades Gård
17.35 - 18.20 Blå Mandag Train Band / DK Museumsbanen
19.00 – 22.00 Copenhagen Washboard Five / DK Hvedemagasinet, 

Bandholm
19.10 – 21.20 Norbert Susemihl’s 

Joyful Gumbo / DK-D-Aus-S-N Qvades Gård
21.40 – 00.00 Baby Jools & The Jazzaholics / UK Qvades Gård

P
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� GRATIS ADGANG
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LØRDAG den 15. juli 2017
10.00 – 13.00 “Ungdomsjazz på gaden” Jazz Crimes / DK Østergade �

10.30 – 11.00 Blå Mandag Street Band  mfl.  
(DK  og verden) -2 parader Street Parade �

10.30 – 12.30 Olivier Franc Quintet / F Lollands Centret �

10.30 – 12.30 Pee-Dee Jazzband / DK Lilletorv �

11.00 – 12.00 Paraderne mødes på Torvet og jammer Torvet �

12.00 – 13.50 Baby Jools & The Jazzaholics / UK Qvades Gård
12.30 – 14.20 Majken & Fjeldtetten / DK Apotekets Have
14.10 – 16.00 Dixie For You – feat: Finn Odderskov / DK-S Qvades Gård
14.40 – 16.30 Björn Ingelstam Quintet / S-DK-USA Apotekets Have
14.30 – 15.30 Blå Mandag Boat Band / DK Jazzboat Anemonen
16.00 – 17.30 Doc Houlind’s Gospelband 

– feat: Jan Harrington / USA-D Domkirken
16.00 – 19.00 Pee-Dee Jazzband / DK Ebsens Hotel �

17.15 – 18.00 Hylddalens indgange – 
Blå Mandag Welcome Band / DK Hylddalen

18.00 Indgangen åbnes Hylddalen
18.00 – 19.50 Mike Owen’s Storyville Six / DK-UK-USA-S Hylddalen
20.10 – 21.50 Paul Harrison Band –

feat: Camilla Ernen / DK-UK Hylddalen
22.10 – 00.00 Doghouse Cats / DK Hylddalen

SØNDAG den 16. juli 2017
10.30 – 12.30 ÅRETS JAM-SESSION – 

Jørgen ”Blå Mandag” svinger pisken ”Muslingeskallen” �

13.00 – 14.50 Leonardo Pedersens  Jazzkapel / DK Hylddalen
15.10 – 17.00 Doc Houlind All Stars – 

feat: Jan Harrington/ USA-DK Hylddalen
17.00 Tusind TAK for i år! - Vi ses til Maribo Jazz Festival 19. - 22. Juli 2018.

Tak  til alle annoncører 
og sponsorer

Bliv medlem af Maribo Jazz
Årligt kontingent kr. 100,-
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Paul Harrison Band 
feat. Camilla Ernen (UK-DK)
Til Maribo Jazz Festival disker Paul Harrison op med et særdeles succesfyldt band med emi-
nente musikere fra såvel ind- som udland. Kvalitet – det er PH’s varemærke, og det bliver gang
på gang understreget. I den velkend-
te stærke rytmiske stil styrer PH træf-
sikkert gennem alt fra tempofyldte
numre til smukke ballader med stram-
me arrangementer, solofeatures og
humor i højsædet.
Således har Paul Harrison i snart to
årtier været garant for kvalitetsjazz i
international klasse på scener over
hele verden. PH er værdsat gæst på
Maribo Jazz Festival, som han har
gæstet 
adskillige gange og hvor fanskaren er
stor.

Se mere på: www.harrisonmusic.dk

Spillested: Lørdag, kl. 20.10 – 21.50 
i Hylddalen

Lollands Centret 18 - 4930 Maribo - Telf. 54 78 09 66 - www.studio27.dk

BN
Byggeservice

Sponsorstøtte fra:

Sponsorstøtte fra:

Line Up:
Paul Harrison (UK): klarinet, sopran-altsax
Kevin Grenfell (UK): trombone, vokal
Bo Møller Pedersen (DK): guitar, vokal
Søren Stausbøl (DK): piano, vokal
Peter Williams (UK): kontrabas
Mikkel Find (DK): trommer
Camilla Ernen (DK): Vokal 

Tapas-MENU i Hylddalen lørdag aften
Igen i år vil vi tilbyde en skøn tapasanretning fra Meny med lækkert rustikt landbrød og 1 fl.
rød – eller hvidvin. Pris pr. anretning til 2 personer er kr. 300,- og hertil er der reserverede
pladser i Hylddalen.
Bestilling fra 26. juni, kl. 12.00 efter ”Først til mølle princippet” – slut 1.juli. 
Bestilling ved at sende SMS til tlf. 2325 4865 med navn og antal Tapas-anretning.
Der modtages et reservations nr., som opgives i Hylddalen.
Forhåndsbetaling mulig frem til 9.juli via MOBILE PAY til tlf. 4053 8584 – husk at opgive:
NAVN & reservations-nr.
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Spillesteder:
Fredag, kl. 19.10 - 21.20, Qvades Gård

Dixie For You - Finn Odderskov (DK-S)
Bandet har gæstet Maribo flere gange og fået stor anerkendelse hos publikum. Med udgangs-
punkt i den traditionelle jazz, performes der i en underholdende stil med melodispil på trombone
og klarinet samt mange sangnumre og solopræstationer.
Gæstesolist er Finn Odderskov, som gang på gang har mestret klarinet og fløjte, men også
fremtryllet unikke toner på sax’en.
Mange gæster ser frem til et genhør med 
dette svensk-danske band.

Line Up:
Hans Ingelstam (S): trombone, vokal
Lasse Karlsson (S): klarinet, sopransax, vokal
Claes Rÿdbeck (S): banjo, guitar, vokal
Lars Nielsen (DK): kontrabas, kapelmester
Henrik H. Hansen (DK): trommer
Finn Odderskov (DK): saxofon, klarinet, fløjte

Spillested:
Fredag, kl. 17.00-20.00 Ebsens Hotel
Lørdag, kl. 14.10-16.00 Qvades Gård

Norbert Susemihl Joyful Gumbo 
(D-DK- N-S-USA-AUS)
Bandet har en flot repræsentation af nogle af de bedste jazzmusikere i Europa. 
Norbert Susemihl Joyful Gumbo leverer musik af en enestående, høj standard og bliver overalt
rost for deres brede repertoire, der spænder fra New Orleans musik, over traditionel jazz, ragti-
me, calypso, swing, gospel til funky brass band stil. Bandet blander stilarterne respektfuldt og
udvikler nye rytmiske retninger. Norbert Susemihl himself har gennem et langt musikliv udviklet
og kreeret nye musikalske oplevelser.

Line Up:
Norbert Susemihl (D-DK-USA): trompet, 
flygelhorn, vokal
Chris Tanner (AUS – DK): klarinet, sax, vokal
Hans Ingelstam (S): trombone
Morten Gunnar Larsen (N): piano, vokal
Jens Kristian Andersen (DK): bas
Torstein Ellingsen (N): trommer

Se mere: http://www.susemihl.eu/ Sponsorstøtte fra:

Fejeren

Sponsorstøtte fra:

Anonym

Sponsorstøtte fra:
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Sponsorstøtte
fra:

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

Majken og Fjeldtetten (DK)
Fjeldtetten og sangerinde Majken leverer glad og elegant jazzmusik, som de i år fejrer 25 års
fødselsdag med. I en periode var bandet husorkester på en lille café på Frederiksberg, og her
skabte de det swing-repertoire, som de stadig spiller med stor glæde. De tager afsæt i Ella
Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday og Nat ”King” Cole – altså legenderne fra swing-tiden
og mange numre er fra gamle, amerikanske filmmelodier. Fjeldtetten har en fanklub på over 700
medlemmer, der skaber liv og fest, når de møder op og hylder deres idoler. Alle fans er hjertelig
velkommen i Maribo, hvor de kan bidrage til en festlig stemning på Danmarks hyggeligste festi-
val. Tilbage ved årtusindskiftet spillede orkesteret også ved vores festival, så vi ser frem til et
gensyn.

Line Up:
Majken Christiansen (DK): vokal
Per Rick (DK): vokal, trompet, flygelhorn
Inge Andersen (DK): piano
Terkel Rimmer Hansen (DK): bas
Mogens Kann Fjeldsøe (DK): trommer
Jørn Nørredal (DK): trombone
Mogens Johansen (DK): klarinet, sax

Se mere på: http://www.fjeldtetten.dk

Doghouse Cats (DK)
Med hatten på skrå og blankpolerede sko appellerer Doghouse Cats publikum til at komme på
dansegulvet til jump og jive fra 40’erne og 50’erne.
Det 7-mands store orkester , Doghouse Cats, spiller numre som ”In the Mood”, ”Just a Gigolo”
og andre i samme musikgenre og sender dermed deres spilleglæde og entusiasme ud til publi-
kum. I 2016 gav bandet en forrygende afslutning på fredagens program i Qvades Gård – i år vil
de med sikkerhed få Hylddalen til at gynge og sitre som det afsluttende indslag lørdag aften/nat.

Spillesteder:
Lørdag, kl. 22.10-00.00, Hylddalen

Line Up:
Thomas Christensen (DK): guitar, vokal
Kenneth Bay (DK): keyboard, kor
Claus Andreasen (DK): trommer, kor
Peter Høgfeldt (DK): bas, kor
Claus Mott (DK): trompet
Erik Pyndt (DK): alt – barytonsax
Fredrik Moth (DK): tenorsax

Se mere på : http://www.doghousecats.dk

Sponsorstøtte fra:

Anonym



21

Copenhagen Washboard Five (DK)
Jazzboat Anemonen
Glæd dig til at forkæle ørerne med den
jazz, som lød i Chicago og New Orleans
dengang film var stumme og i sort/hvid
og alle biler havde et trinbræt! Varemær-
ket for Copenhagen Washboard Five har
siden 1987 altid været det samme: hot
jazz med vaskebrætsrytmer inspireret af
de livlige bands fra 20’ernes musikliv i
Chicago South Side og New York.
Det bliver spændende at opleve det
københavnske band på Maribo Sønder-
sø. Husk at hente pladsbillet på Festival-
kontoret. Ikke solgte billetter sælges ved
båden.

Se mere på: www.copenhagenwashboardfive.dk

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

Line Up:
Mikael Zuschlag (DK): kornet
Erik Spiermann (DK): klarinet, sopransax
Jonas Winding (DK): banjo, vokal
Hans Kofoed-Nielsen (DK): tuba
Knud Andersen (DK): washboard, vokal

Munks Produkt
Sponsorstøtte fra:



Blå Mandag Street Band (DK)
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Blå Mandag Jazzband – 
feat. Lisa Bentzen (DK)
Også ved vores 30. festival er vi glade for at kunne præsentere Blå Mandag, som er med i Mari-
bo for 18. gang. Med højt humør og smittende livsglæde formidler de den traditionelle ”træsko-
jazz” og får dermed jazzstemningen op i højeste gear. Bandet har stor erfaring fra diverse spille-
steder i Danmark, men har også spredt smil og glæde blandt jazzgæster i Sverige, England,
Tyskland og Irland.

Streetparaden og Jazztoget:
Jørgen Christensen (DK): bandleder & 
klarinet/vokal
Erik Lund Hansen (DK): trompet & kunstner
Henning Friis (DK): trombone & jyde
Ernst Scheufens (DK): banjo/vokal
Hugo Scheel (DK): trommer og pulsholder
Lisa Bentzen (DK): sangerinde (gudsbenådet!)
Jan ”Gasser” Eirup (DK): piano
Ole Sterndorff (DK): bas/banjo/guitar/vokal

Hans Kofoed Nielsen (DK): sousaphone
Palle Juvonen Thomsen (DK): stortromme
Elisabeth Andersen (DK): street dancer
Morten Hertz (DK) 

Besætningen til Jazzkoncerter: 
Ole Sterndorff, Erik Lund, Henning Friis, 
Jørgen Christensen, Ernst Scheufens, 
Jan Eirup, Hugo Scheel og Lisa Bentzen 

Sponsorstøtte fra:

Optometrist

Jazzfestivalen begynder først rigtigt, når Street Parade med Blå Mandag bevæger sig gennem
byen med fest og ballade. Hvert år møder musikerne op med et nyt tema, og i dagene op til går
snakken i byen om, hvad de mon nu finder på! Men altid kan vi være sikre på, at der bliver lagt
stor energi og opfindsom-
hed i udklædning m.m. I
år er der lagt op til en
overraskelse med para-
den, der kulminerer på
Torvet.

Spillested: se program

Se mere på: www.blaa-mandag-jazzband.dk

Sponsorstøtte 
fra:
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Motiv 2017
Årets plakatkunstner er en rigtig Maribo-pige: Mette Munch.
Mette trådte sine barnesko i Holeby, men har tilbragt det
meste af sit voksenliv i Maribo, hvor hun ofte har været med
til at skabe liv i bybilledet med sine ekspressive og farverige
malerier. 
Ofte fanger Mette sine motiver gennem kameraet, og såle-
des har et foto af pioneren og idémanden Søren Houlind
ved Maribo Domkirke inspireret til årets spændende og far-
verige motiv, som vi er glade for. 

Ungdomsjazz på gaden
I Lolland Musikskole er der rigtig mange
dygtige unge musikere, der også spiller
jazz. I år har vi lavet et spændende samar-
bejde med disse unge, som vil spille i
Østergade fredag og lørdag formiddag.
Se omtale på www.maribojazz.dk

Radsted Jazzklub 
Arrangementer i Radsted
Jazzklub fremgår af hjemmesiden
www.radstedjazz.dk

Facebook, YouTube, hjemmeside,
nyhedsbreve… jo vi er med på de
digitale platforme. Vi kan se, at
nyheder meget hurtigt bliver delt,
og vore ”følgere” er opdaterede

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo 
Tlf. 54 78 19 11

www.bangshave.dk

med, hvad der sker i Maribo Jazz. Vær også
opmærksom på QR-kode. Dog vælger vi sta-
dig at trykke et ”gammeldags” program, da vi
fornemmer, at mange gæster kan lide at have
noget håndgribeligt.

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

Guldsmed KeløGuldsmed Kelø
Vestergade 14 · 4930 Maribo

Tlf. 54 78 00 52
www.guldsmed-kelo.dk

Steen Andersen
Østergågade 8 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 64 08
www.steenandersen.dk

MARIBO
30.FESTIVALJAZZ

13.-16. juli
2017

Sponsorstøtte 
fra:
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Forsikringscenter Maribo
v/ Birger Christensen

Vestergade 3 1. sal, 4930 Maribo
Tlf. 54 75 54 33

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

– stort udvalg 
i strikgarner

Citroën & Toyota 
i Maribo og Nykøbing F 

Poda Hegn Lolland-Falster
Vesterbrogade 1, 4930 Maribo

telefon: 5470 0100  •  mobil: 2947 6835
e-mail: lolland-falster@podahegn.dkHenrik, salg Kim, montage

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!

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

Torvet 2 · 4930 Maribo
Tlf. 54 78 00 85

Folkets Hus Catering

Tlf. 54 78 10 00
www.folkets-hus.dk

ØSTERGADE 7C 4930 MARIBO

TLF. 54 78 18 18
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Tilbage i 1988 fandt en flok visionære maribonitter sammen og besluttede, at der ger-
ne måtte ske lidt festligt i byen. Jazzmusikken blev omdrejningspunktet, og

med små midler og stor entusiasme blev den første Maribo Jazz
Festival gennemført. Gennem årene er der sket en meget
stor udvikling, og festivalen har vokset sig større og på alle
fronter er der blevet arbejdet med at følge med tiden, nye
krav og forventninger. Dog er essensen den samme: glad
jazzmusik i Maribo, hvor mange forskellige mennesker mødes
og hygger sig i 3. weekend i juli. Gennem alle årene har vi
haft forskellige kunstnere til at byde ind med årets
motiv, som er med til at ”brande” den årli-
ge festival, og hvert år har en stor
skare frivillige tilbudt deres hjælp
til mange forskellige arbejds-
opgaver. Maribo Jazz Fe-
stival er byens fest, og vi
har altid mødt stor velvilje
og anerkendelse hos

handels – og erhvervslivet, som har støttet på for-
skellig vis. Tredive gange er festivalen blevet
planlagt og afviklet, dog kan ingen spå om frem-
tiden, men vi håber af hjertet, at den vil tilpasses
til de kommende år. 
Som lidt af en kuriositet, så skal det understre-
ges, at vores grafiker Fl. Kastor i samtlige 30 år
har arbejdet med programmet. En flot præstation,
som vi i den grad anerkender.

kr. 179,-

30 år med Maribo Jazz

VVOOGGNNMMAANNDDSSKKØØRRSSEELL
Norman Larsen

Hjulsporet 6 · 4930 Maribo
Telf. 54 78 07 76
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Under festivalen 13.- 16. juli, har vi
indrettet Festivalkontor således:
13.07. kl. 14.00-17.00........Gl. Rådhus

14.07. kl. 10.00-17.00........Gl. Rådhus

15.07. kl. 10.00-13.00........Gl. Rådhus

15.07. kl. 17.00-24.00........ Hylddalen

16.07. kl. 11.00-16.00........ Hylddalen

Festivalkontor

FESTIVALKONTOR 40 53 85 84
Falck/Politi 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:
Godstedlund 71 72 11 66
Michaelsen B & B 54 75 90 73
Motel Majbølle Gl. Skole 54 77 02 67
Otel Våbensted 54 70 63 63
Postholderens Sted, Guldborg 23 20 83 06
Strandskovgaard B & B 24 61 51 99
Sankt Birgitta Kloster 55 72 85 16

Vandrerhjem:
Maribo Vandrerhjem Søbakken 54 78 33 14
Sakskøbing Vandrerhjem 54 70 45 66

Camping:
Maribo Sø Camping 54 78 00 71
Sakskøbing Grøn Camping 54 70 45 66

Nyttige telf. numre

”Campingpladsen er smukt beliggende
midt i Naturpark Maribosøerne med
adgang til søbad og nærmeste nabo til
Hylddalen og Muslingeskallen. 
Mulighed for overnatning i hytter.”

Til spisning i Hylddalen lørdag aften kan
bestilles tapas fra Meny (se omtale på s.
18). 

I øvrigt kan der under hele festivalen købes
diverse lækkerier i vores jazzkøkken, lige-
som byens restauranter og spisesteder
også har et spændende udbud.

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

Festivalbillet
Årets festivalbillet gælder til samtlige musik-
arrangementer! Dog kræves pladsbillet til
såvel Museumsbanen som Jazz-Boat Ane-
monen. Disse afhentes på Festivalkontoret
ved fremvisning af festivalarmbånd. Dette
gælder også for hjælperarmbånd.
Børn under 14 år i ledsagelse med en vok-
sen har gratis adgang.

Indgang Hylddalen

Spisemuligheder
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JazzOnklerne – feat.: “Onkel John” (DK)
De otte glade musikere fra LF har siden 80’erne spillet sammen og formidlet en glad danse- og
miljøvenlig jazzmusik til sit store trofaste publikum. Onklerne kan betegnes som ”husorkester”
på vores festival, hvor de bidrager med traditionel jazz, der er krydret med blues, shuffle-rytmer,
ragtimes og swing. Inspirationen henter JazzOnklerne i New Orleans jazz og Chicago blues og i
øvrigt spiller orkestret for 25. gang i Maribo. JazzOnklerne vil fejre vor festival nr. 30 med en
"hemmelig gæstesolist" - “Onkel JOHN”!

Line Up:
Zier Madsen (DK): klarinet,altsax,sopransax
Gunnar Nielsen (DK): tenorsax
Svend Erik Hauberg (DK): trombone
Bjarne Geilø (DK): trompet, kapelmester 
Jørgen L. Madsen (DK): bas, vokal og
sprechstallmeister
Hans Chr. Pleidrup (DK): piano og vokal
Birger Christensen (DK): trommer og vokal
Morten Thomassen (DK): guitar

Sponsorstøtte fra:

Maribo Jazz Festival løber af stabelen for
30. gang og i næsten alle årene har
vores trofaste Pee Dee spillet. Første
gang var i 1990, hvor grundstenen for
deres popularitet blev lagt. De seks
musikere er altid tro mod den traditio-
nelle jazz og deres repertoire ligger tæt
på dixielandjazzen med stor respekt for
legenderne. Armstrong, Bechet, Cla-
rence Williams m.fl. Rigtig mange af
vore gæster går efter den særlige Pee
Dee Sound og vil hygge sig med bandet.

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:
Fredag, kl. 11.00-12.45, Torvet 
Fredag, kl. 16.00-18.00, Bandholm Havn

Pee Dee Jazzband

Spillested:
Lørdag, kl. 10.30-12.30 Lilletorv
Lørdag, kl. 16.00-19.00 Ebsens Hotel

Gitte Ibsen
Maribo

Sponsorstøtte fra: 
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info4930@fribikeshop.dk

DIN LOKALE ELEKTRIKER

findes på www.rask-el.dk

v/ Helle Tach
Vestergade 8 · Maribo

Tlf. 54 78 03 83

C. E. Christiansens Vej 5
4930 MARIBO

Tlf 54 78 00 49
Mobil 42 26 18 90

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
10% rabat til gæster med 
festivalarmbånd

H. Christoffersensvej 1 - 4960 Holeby 

ApS
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Børnejazz 2017 – Sille og Palle
Sille og Palle er to af landets gladeste og mest børnevenlige musikere og er især kendt for
musikken til Rosa fra Rouladegade på Ramasjang og de har spillet i børnejazzbandet, DJANZZ.
I 2015 havde vi også besøg af de to herlige musikere, som
hurtigt fik børnene med på en rokkende, rullende, syn-
gende, klappende og dansende musikoplevelse
med toner fra jazzens repertoire. Der blev også
krydret med sigøjnerjazz og brasilrytmer. Så alt i
alt ser vi frem til en fest med Sille og Palle, som
fra det første øjeblik vil tage børn og voksne i
deres kærlige, hule hånd og lege sig gennem
et jazzet show.

Line Up:
Sille Grønberg (DK): guitar og sang
Palle Windfeldt (DK): guitar og sang

Se mere: http:// humanmusic.dk/bands

Spillested: Fredag, kl. 10.00 – 11.00 Qvades Gård

Apotekets Have
For nogle år siden fandt vi frem til denne
skønne have midt i Maribo. Kun få maribonit-
ter havde kendskab til, at når man gik gen-
nem porten ved byens apotek, så blev denne
”Secret Garden” åbenbaret, og Maribo Jazz
mødte stor velvilje hos ejeren, da vi så mulig-
heder i den som musikscene. Hyggen står i
højsædet, når musikken lyder i rammerne fra
store gamle træer, der danner en behagelig
skyggefuld baggrund for såvel gæster som
orkestre. Også ved vores 30. festival byder vi
indenfor i de grønne omgivelser.
(foto: Ole Larsen)

Sponsorstøtte fra:
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C. E. Christiansens Vej 5
4930 Maribo

Telf. 54 78 01 70

Tlf. 54 78 38 08
Østergade 18  • 4930 Maribo

Firmatøj til alle behov

www.ksv.dk

Søg arbejde på
www.jobfemern.dk

- vi bygger tunnel

w w w . g r e e n l i n e . d k

54 75 80 98

Børgesens Dyrehandel
Østergade 44 - 4930 Maribo

Tlf. 54 78 05 58
E-mail: b.dyrehandel@mail.tele.dk

Mere end 35 års erfaring med:

FFuuggllee,,  ff iisskk  &&  aakkvvaarriieeppllaanntteerr,,  ddiivv  ggnnaavveerree..
HHuunndd  oogg  kkaatt ..  ––  AAlltt   ii  ffooddeerr  oogg  tt iillbbeehhøørr..
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Strikkejazz!
Spar Stoffer i Østergade 11 indbyder til strikkefestival i går-
den og på gaden.  Indehaveren af butikken Mariann Christen-
sen indbyder således: Kom glad og vær med til at strikke
årets jazztæppe!!
Der strikkes fredag mellem kl. 11 – 17 og lørdag kl. 10 – 14 i
jazzdagene.
Alle deltagere får udleveret en gratis goodie bag, som er
sponseret af: Lana Grossa, Veno og Spar Stoffer.
Årets kludetæppe vil blive udloddet i Hylddalen lørdag aften.
Fru Spar Stoffer understreger, at alle er velkomne, bare de
kan strikke, så mænd, mus, kvinder, børn må op af sofaen.
Det vil være fint selv at medbringe strikkepinde i str. 3,5 eller
4,0.
Tilmelding sker enten i Spar Stoffer eller på tlf. 54 78 00 21.
En spændende begivenhed, som Maribo Jazz følger tæt.

Jam Session
Om morgenen på fjerdedagen er der altid tradition for, at jazzgæster og bysbørn mødes til søn-
dagsunderholdning i Muslingeskallen, der er et græsområde mellem Hylddalen og campingplad-
sen. Musikere mødes på kryds og tværs af orkestre for at jamme, drille og udfordre hinanden på
deres kære instrumenter. Der er altid positiv energi til stede, hvor Jørgen ”Blå Mandag” svinger
taktstokken. Alle generationer mødes til denne festlige happening, og mon ikke der er is igen i år
til børnene? Campingpladsen er traditionelt den glade ”ice cream” donor. Prædikatet: Danmarks
hyggeligste festival sættes i fokus ved denne åbne koncert.

Spillested: kl. 10.30 – 12.30 i Muslingeskallen v. Campingpladsen
Sponsorstøtte fra:



Kom tættere på din mest lokale 
lokalbank - og få bedre råd til
alt det, du laver i din fritid ...

Noget for pengene

Kom ind i banken og hør, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi ...

lollandsbank.dk  · tlf. 5492 1133
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