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  Godt Nytår og Nytårskur 

Så er vi nået det tidspunkt, hvor vi skyder programmet for 

2019 i Sct. Jørgens Jazzklub i gang – og det gør vi med en 

festlig Nytårskur! 

Vi har gjort vores bedste for at være trofaste i forhold til den musikstil, 

vi besluttede at præsentere, da Sct. Jørgens Jazzklub blev stiftet en 

mørk efterårsaften i 2011, nemlig HAPPY JAZZ. 

Valget af netop den glade og muntre jazzmusik gav hurtigt vokseværk, 

og de forløbne syv år har budt på utallige swingende stunder med godt 

humør og god stemning. 

Men vi hviler ikke på laurbærrene – med 2019-programmet præsenterer 

vi en blanding af gode gammelkendte bands, som har begejstret os 

tidligere, og fornyelse i form af bands, vi ikke tidligere har haft på besøg 

hos os.  Selvfølgelig er klassikerne After Beat på Fjorden og Jazzfest i 

Gl. Ridehus også på programmet, og fællesnævneren for det hele bliver 

ved med at være HAPPY JAZZ. 

Vi skylder en stor tak til alle dem, der støtter os i vores bestræbelser på 

at udbrede kendskabet til den glade jazz:   

• Næstved Kommune, som bakker op om et rigt kulturliv i byen 

• alle de sponsorer, der støtter økonomisk, og alle de sponsorer, der 

donerer gevinster til vores traditionelle lotteri 

• Hotel Vinhuset og dets personale, som i høj grad er med til at sætte 

rammerne og skabe den gode stemning 

• sidst, men i virkeligheden allerførst, vores trofaste publikum, som 

altid møder talstærkt op med godt humør 

For at fejre årsskiftet og 2019-programmet vil vi gerne invitere til 

Nytårskur 

Dørene åbnes til Vinhusbaren (Kobbergulvet) på  

Hotel Vinhuset lørdag den 5. januar kl. 11:30 

… umiddelbart før vi åbner dørene til nytårsarrangementet med Danish 

Dixieland Band – hvor medlemmerne kun skal betale for menuen. 

Be Happy and Keep on Swinging 
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Vinhuset serverer kl. 12:30: 

Nytårsfrokostbuffet Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Vestre Jazzværk 

den 10. november 2018 og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer:   Gratis Gæster: kr. 200,- 

Lørdag den 5. januar kl. 14:00 

Danish Dixieland Band 

 

Indmeldelse i Sct. Jørgens Jazzklub kan ske ved indgangen til vores 

arrangementer eller ved indbetaling af kontingentet til Spar Nord,  

reg.nr. 9819, konto nr. 4582 537 890, med oplysning om navn, 

postadresse, e-mailadresse og telefonnummer. 

Medlemskab løber indtil den 31. december 2019 og koster kr. 100, og 

medlemmer får kr. 50 i rabat på entréen til arrangementer på Hotel 

Vinhuset. 

E-mail: sct.joergens.jazz@gmail.com  

Web: www.sctjoergennaestved.weebly.com  

Henning Munk Plum – klarinet og sopransax 

Søren Kirk – trompet og sang 

Ole Olsen – bas 

Søren Stausbøl – klaver og sang 

Eddie Pless – basun og sang 

Nis Smitti Schmidt – trommer og sang 

Søren 

Seitenwind 

Henning  

Munk Plum 
Søren 

Kirk 

Ole 

Olsen 

Nis 

Smitti 

Eddie 

Pless 

Se her den mindre hær af velrenommerede traditionelle musikere, der 

skyder 2019 i gang i Sct. Jørgens Jazzklub i forbindelse med formandens 

nytårskur – vi kender dem alle, men i andre sammenhænge, og vi er stolte 

af, at vi skal holde nytårskur med netop dem – det bli’r 

Pomp and Circumstance 

mailto:sct.joergens.jazz@gmail.com
http://www.sctjoergennaestved.weebly.com/
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Torsdag den 21. februar kl. 20:00 

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo 

 

A-Antik - Vivi Pedersen, Kindhestegade 

AV-Huset A/S, Jernbuen 1 

Brønshøj Borger Kro 

Cafe Noers 

Dahlberg Sko 

DekoForm v. Kirsten Bentsen 

 

Doktor Bones, Tatoo 

Erotica, Østergade, 4700 Næstved 

Femø Jazzfestival 

Hertz Music A/S,  Sorø 

Humle Ølbar, Vinhusgade 

Inspiration, Torvestræde, Næstved 

 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Forloren hare med Waldorff salat, ribsgele, portvinssyltede 

pærer, smørstegte kartofler, vildtsauce og surt Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Danish Dixieland 

Band den 5. januar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et 

enestående internationalt band med en høj 

standard og et usædvanligt bredt stilistisk 

repertoire, der repræsenterer hele spektret af 

New Orleans Music fra begyndelsen indtil nu: 

Traditionel Jazz, Ragtime, Calypso, Swing, 

Gospel, Rhythm & Blues og Funky Brass Band 

stil.  

Norbert Susemihl – trumpet, flugelhorn, vocal 

(Germany/Denmark/USA) 

Chris Tanner – clarinet, sax, vocal (Australia/Denmark) 

Hans Ingelstam – trombone (Sweden) 

Jan-Hendrik Ehlers – piano (Germany) 

Jens Kristian Andersen – bass (Denmark) 

Torstein Ellingsen – drums (Norway) 

Bandet blander disse stilarter respektfuldt, og det store udvalg af titler 

og deres friske og energiske fortolkning gør bandets optræden til en 

inspirerende og meget kreativ musikalsk oplevelse. 
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Lørdag den 9. marts kl. 14:00 

New Or’Nielsens 

Vores sponsor og samarbejdspartner: 

Aftal et møde om bankskifte med Spar Nord og tjen 1.000 kr. til 

klubkassen – Spar Nord tilbyder blandt meget andet: 

• Gratis medlemskab af jazzklubben i et år og gratis entré til et 

arrangement med spisning efter eget valg for alle i husstanden 

• Gratis Visa-Dankort 

• Gratis MasterCard med købssikring 

• Gratis valutaveksling 

Vinhuset serverer kl. 12:30: 

Luksus frokostplatte Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Norbert Susemihl’s  

Joyful Gumbo den 21. februar og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Vi har hentet New Or’Nielsens hertil hele vejen fra Vordingborg, hvor 

bandet er særdeles kendt som ”husorkester” gennem de seneste 18 år 

ved lørdagsjazzen i Café Einstein. 

New Or’Nielsens præsenterer et afvekslende melodiudvalg, dels det 

klassiske New Orleans-repertoire fra 1920'erne og dels evergreens fra 

1930/40'ernes store komponister og markante solister.  Alt i alt 

velfunderet, swingende musik i traditionel stil med velklingende udgaver 

af kendte som mindre kendte jazz-standards.  Den fængende melodi er  

sat i højsædet, dog med tilbørligt hensyn 

til visse populære indslag af nyere dato. 

New Or’Nielsens har sammentømret sin 

egen særlige sound med banjo, guitar og 

bas i rytmesektionen – og lyddæmpende 

fravær af trommer! 

Forud for arrangementet afholdes den 

ordinære generalforsamling 2019 – 

indkaldelse udsendes separat. 



– 6 – 

 

  
Lørdag den 27. april kl. 13:00 

Forårskoncert 

Dr. Rulles Jazzklinik 

Café Sydpolen, Parkvej 107, Næstved 

Køkkenchefen serverer kl. 11:30: 

Tre stykker frisksmurt højtbelagt smørrebrød fra det danske 

frokostkøkken og efterfølgende kagebord 
 

Billetsalg ved koncerten med Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo den 21. februar 

og derefter hos Place2Book via vores hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/ 

Billetter uden forårsbuffet ved indgangen: kr. 200,- 

Medlemmer og gæster: kr. 275,- 

Der findes dem, der påstår, at jazzen 

døde med Buddy Bolden, men det 

modbevises af Dr. Rulles Jazzklinik – ved 

hjælp af mund-til-mundstykkemetoden og 

stimulerende rytme har Dr. Rulles 

Jazzklinik ydet effektiv førstehjælp til 

1920’ernes klassiske jazz. 

Genoplivelsen af de klassiske jazzskatte 

har strakt sig fra ærbødige ansigtsløft til 

gennemgående omstruktureringer, og det 

musikalske og rytmiske hold af jazzlæger 

gør et kompetent indtryk med deres 

vokale trio og vaskebræt som særmærke. 

Bemærk, at arrangementet – tro mod forårstraditionen i Sct. Jørgens 

Jazzklub – afholdes i 

Café Sydpolen, Parkvej 107, Næstved 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Torsdag den 23. maj kl. 20:00 

Six Foot Stompers 

Kanalkroen, Karrebæksminde 

Kringlebageren, Åderupvej 

Korsørlejren, Femø 

Kongebryg, Næstved 

Kære Børn 

Langes Bog & Ide, Torvestræde 3 

Landsbypubben 

 

M.N. Skincare 

Næstved Teaterforening 

Rådhuskroen 

Saint Tropez, frisør 

Snake City Jazzfestival 

Spiseriet 

Sydpolen 

Kæmpestor tak for  

donation af lotterigevinster: 

Vinhuset serverer kl. 18:30, traditionen tro: 

Kyllingesteg med skysovs, agurkesalat, rabarberkompot, 

små kartofler, franske kartofler og mormorsalat Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med New Or’Nielsens 

den 9. marts og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

SiX FOOT STOMPERS blev dannet i 1991 og har gennem alle årene holdt 

fast ved de gode gamle jazzdyder. 

Sammen repræsenterer orkestret en musikstil, som har rødder i New 

Orleans- og Dixielandjazz – blandet med de krydderier, som et levende 

og nutidigt orkester bibringer uden at gå på kompromis. 

Repertoiret...?  Alle dem, I kender, og så nogle I ikke lige kender... 
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Succesen fra tidligere år gentages, når vi 

igen inviterer jazzvenner fra nær og fjern til 

den traditionelle Jazzfest i Gl. Ridehus med 

fantastiske orkestre, lækker buffet og dans 

og hygge. 

Gad vide, om festen ikke skydes i gang med 

en Street Parade med start kl. 13:00? 

Kirstens Dekoform Brand af 1848 Fond 

Fredag den 21. juni kl. 18:30 

AfterBeat på Fjorden 

Tanja glæder sig til igen at 

synge for under den 

traditionelle midsommertur 

med AfterBeat og Skipper 

Kim på M/S Friheden, som vil 

være lastet med dejligt 

smørrebrød og forfriskende 

drikkevarer. 

Sejltur, AfterBeat og smørrebrød kr. 350,- 

Lørdag den 21. september kl. 13:00 

Jazzfest i Gl. Ridehus 

Entré med jazzbuffet kr. 350,- 

Entré uden spisning – kun ved indgangen kr. 300,- 
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Torsdag den 17. oktober kl. 20:00 

Vores 8-års fødselsdag med 

Second Line Jazzband 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Kalvesteg med ovnbagte rodfrugter, sprød salat, råstegte 

kartofler, hjemmebagt brød og sauce bearnaise Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved koncerten med Six Foot Stompers 

den 9. maj og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Vi synes næsten ikke, at vi kan undvære Second Line Jazzband fra 

Sverige ved vores fødselsdagsfest, så nu henter vi dem hertil igen.  De 

modtog Sct. Jørgens Jazzpris 2014 for deres glæde over den traditionelle 

jazz, som de har spillet for et begejstret publikum siden 1989, og for 

deres fantastiske humør, og den begrundelse holder stadig. 

Glæd jer til fødselsdagsløjerne og et genhør med 

Jesper Albrektsson – trumpet & vocal 

Niklas Carlsson – trombone & vocal 

Olof Skoog – saxophone, clarinet & vocal 

Anders Wasén – banjo 

Per Bach – bas 

Johan Horner – trommer 
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Lørdag den 9. november kl. 20:00 

Hans Knudsens Jumpband 

Vinhuset serverer kl. 18:30: 

Mortensand med hvide, brune og franske kartofler, rødkål, 

skysauce, bagte æbler og surt Kr. 125,- 

Salg af jazzmenuen og pladsreservation ved fødselsdagsfesten med Second Line 

Jazz Band den 17. oktober og derefter ved Hotel Vinhusets reception. 

Medlemmer: kr. 150,- Gæster: kr. 200,- 

Hans Knudsen Jump Band 

har etableret sig på den 

danske musikscene som et 

af landets mest populære 

bands. Et enormt drive og 

medrivende spillehumør er 

orkestrets kendetegn.  Med 

rødderne solidt forankret i 

New Orleans-traditionen 

bydes der på en “gumbo” af 

jazz, jump, rhythm-and-

blues, boogie-woogie, rock, 

soul og egne kompositioner. 

Alt spillet med en personlig 

og råswingende sound. 

Sct. Jørgens Jazzklub anvender Place2Book til at 

sælge billetter til de events, der er  

markeret sådan i programmet: 

Vi fortæller om tidspunkterne for billetsalget i nyhedsbrevene, på vores 

hjemmeside og på Facebook. 

For at handle via Place2Book skal man besøge vores hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/.  Vælg bjælken til venstre  

”Køb billet til Events”, vælg det ønskede arrangement og følg derefter 

instruktionerne på skærmen. 

Salg af jazzmenu og pladsreservation til arrangementer på Hotel 

Vinhuset sker fortsat ved henvendelse til Hotel Vinhusets reception. 

Vores sekretariat er altid parat til at hjælpe på telefon 3148 6560. 

EVENT 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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Lørdag den 7. december kl. 14:00 

Julejazzkoncert i Café Sydpolen  

Henning Munk og Plumperne 

Køkkenchefen serverer kl. 12:00: 

Mormors traditionelle julebuffet med alle lækkerierne 
 

Pladsreservation og køb af menuen ved koncerten med Second Line Jazzband 

den 17. oktober og derefter hos Place2Book via vores hjemmeside 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/. 

Billetter uden julebuffet ved indgangen: kr. 200,- 

 

Medlemmer og gæster: Kr. 275,- 

Henning Munk Plum bliver ofte 

kaldt den danske Sidney Bechet. 

Kun få behersker sopran-

saxofonen som han.  Henning 

inspirerer med sin drivende 

sopransax og lejlighedsvis 

mesterlig håndterede klarinet 

enhver forsamling og leder uden 

GPS sit publikum igennem 

jazzens vidstrakte gadenet. 

Han udfordres af saxofonisten Nis Toxværd – levebrødsmusiker 

siden han var 12 år gammel; han har deltaget i et utal af jazz-, 

blues-, funk-, soul- og rockkombinationer gennem tiderne.  Nu 

assisterer han Chefen for det hele. 

Han gør det med hjælp fra den banjospillende professor fra Lund i 

Sverige, Björn Ekman, som tilmed synger så fuglene dratter ned fra 

træernes grene af misundelse.  Naturverket i Sverige har af denne 

grund udstedt spilleforbud i nærheden af høje træer. 

Herudover har vi Marc Davis på kontrabas; manden som har spillet 

med samtlige musikere i hele verden.  Han har på denne måde 

formået at gøre sig i Københavns Jazzliv i en menneskealder. 

Sidst men ikke mindst har vi trommeslageren Henning Toxværd 

som stort set egenhændigt opfandt jazzen for mange årtier siden - 

efter eget udsagn - med det første trommesæt, der så dagens lys i 

jazzmiljøet... 

https://sctjoergennaestved.weebly.com/
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 Formand: 

Jesper Emil Poulsen jepo.jazz@gmail.com – 5012 2048 

Næstformand: 

Karsten Theil karsten.theil@gmail.com – 3148 6560 

Kasserer: 

Solveig Hansen sogchansen@gmail.com – 4071 5516 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Johnny Hansen gonzonaes@gmail.com – 2684 4600 

Henrik Sztuk sztukjazz@gmail.com – 2577 9942 

Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk – 2087 9461 

Tommy Olsen tommyolsen@stofanet.dk - 4038 9240 

Bestyrelsessuppleanter: 

Kirsten Bendtsen kirstensdeko@gmail.com – 5570 0212 

Annie Hansen diha@stofanet.dk – 5154 0689 

Foreningsvalgt revisor: 

Henrik Mikkelsen h2m@mail1.stofanet.dk – 3026 1002 

Suppleant for foreningsvalgt revisor: 

Annette Madsen annette.madsen@3f.dk – 2090 2651 

Bestyrelsen 

Sct. Jørgens Jazzklubs faste 

”Happy Jazz”-spillested er Hotel 

Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads i 

Næstved – siden 1778 ”Byens 

Hotel” med plads til swingende 

jazz og dans og tilhørende lækker 

mad og drikke. 

Spillestedet 

Hotel Vinhuset varetager pladsreservationen og salget af 

jazzmenu i forbindelse med vores arrangementer.  

I forbindelse med jazzklubbens koncerter tilbydes vores 

gæster overnatning: kr. 600 i delt dobbeltværelse og kr. 500 

i enkeltværelse, i begge tilfælde med morgenmad. 

Henvendelse til receptionen mandag-lørdag kl. 11-20, telefon 

5572 0807, eller via e-mail vinhuset@danske-hoteller.dk 
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