
Sommerjazz 30. august – 3. september. 

Sommerjazzen i år byder på gode venner af huset. Anna Pauline 

Andersson & Fjeldtetten – Blå Mandag – The Spirit of New Orleans – og 

fra Sverige Jazzin Jacks. Orkestrene vil besøge sommerjazzen fra kl. 14.00 

hvor de vil fortælle om deres jazzunivers og spille små eksempler på 

musik de holder allermest af. Altså en hyggeeftermiddag med jazzmatine 

afsluttende med koncert om aftenen fra kl. 20.00 – 22.30.  Om morgenen 

fyldes højskolen med fællessang med udgangspunkt i jazzede toner 

akkompagneret af Søren Svagin, klaver og Mogens Johansen, klarinet. 

Formiddagene er helliget afslapning med spadsereture, jazzbiograf og 

foredrag/musik. Kom til en hyggelig og afslappende jazzoplevelse og nyd 

den skønne natur omkring Tisvildeleje. 

Program: 

Mandag. 30. august. 

The Spirit of New Orleans. 

Traditionel jazz, spirituals, 

hymner og gospel. The 

Spirit of New orleans blev 

dannet i 1990 på initiativ 

af Preben Nissen. 

Baggrunden for 

dannelsen var ønsket om 

at spille et repertoire bestående af gospel, spirituals, hymns og traditionel 

jazz. Musik med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen. The 

Spirit of New Orleans udviklede sig hurtigt til det, gruppen er i dag: ét af 

de mest kendte og rutinerede orkestre i Danmark, med en unik dynamisk 

og swingende stil, der rummer alle de ingredienser ,der skal til for at gøre 

den musik levende: ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens, -egne 

kompositioner, gospel og spirituals. 



Tirsdag. 31.   

Jazzin Jacks. 

Orkestret blev dannet i 1981 af 

musikere med omkring 20 års erfaring 

fra forskellige kendte svenske 

traditionelle jazzbands. Musikken er 

swingende og dynamisk i den 

traditionelle jazzstil. Deltog 11 gange 

ved verdens største Dixielandfestival i 

Sacramento i Californien. 

Onsdag d. 1. september 

Blå Mandag. 

Blå Mandag består af en håndfuld 

musikerne, der kan starte og slutte 

samtidig. Og når de også kan spille og få 

smilene frem hos publikum og skabe fest 

og glæde, ja så har vi et godt jazzband: 

BLÅ MANDAG JAZZBAND udtaler: “Vi er 

ikke bedre end de bedste…” 

Torsdag 

Anna Pauline Andersson & Fjeldtetten. 

Glæd jer til at høre dette 

veloplagte og velspillende band 

med jazzens evergreens sunget 

på engelsk – fransk – spansk –

svensk og dansk. 

Fredag kl.09.00 Jazzbrunch med 

Søren Svagin, klaver og Mogens Johansen, klarinet. Hjemrejse kl.10.30. 


