Jazzværket - en musikklub, der holder til i kulturhuset Det
Gamle Gasværk, Byleddet 2C, 8220 Brabrand.
Jazzværket arrangerer koncerter med vægten på den rytmiske
musik.
Alle kan tegne medlemskab – også i forbindelse med koncertbesøg.

Ormslevvej 241, Viby

Billetbestilling:
Du kan hele året bestille billetter til alle årets arrangementer
på hjemmesiden: www.jazzvaerket.dk
På billettelefonen tlf. 50 43 28 93 kan du bestille billetter til alle arrangementer.
Telefonen er kun åben på hverdage mandag til torsdag fra kl.
18 til 19 og kun fra ca. 10 dage før hvert arrangement.

Chresten Ibsen
Katrinebjergvej 113
8200 Aarhus N

Priser og detaljer omkring arrangementerne vil fremgå af programmet på Jazzværkets hjemmeside: www.jazzvaerket.dk
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Program for 2. halvår 2017.
Jazzværket udgiver to separate programmer: Et forårs- og et efterårsprogram.
I dette efterårsprogram er der i modsætning til forårets program
ingen traditionelle jazztrioer. Men der er stadig masser af god jazz,
som spænder fra den traditionelle jazz over soul, gospel, swing og
til viser. Og der høres violiner og masse af saxofoner.
Et meget bredt program.

-------------------------------------

Papparazzis
Feat. Line Sørensen

Copenhagen Soul Trio
Meets Niels HP

Fredag 15. september kl. 20.30

Fredag 3. november kl. 20.30

Elegant, velsvingende band fra Østjylland med et repertoire,
der rummer alt fra Sting til Nina Simone - fra Michael Jackson til norske folkemelodier. Genren er jazz, latin, lækkert...... Og de spiller de fedeste hits - en blanding af de gode gamle og de nyeste.
I front er supervokalen Line Sørensen. Guitar: Bo Clausen.
Kontrabas: Niels Ruge. Cajon: Lau Liengård Ruge. Sax: Christen Frost

Niels HP bliver ofte nævnt som en af de bedste soulsangere, vi
har herhjemme. Hans sang er funderet i funk, soul og jazz, og
han har været på scenen i mange år.
Og når han sættes sammen med Copenhagen Soul Trio – er der
dømt klasse ud over alle grænser.
Copenhagen Soul Trio består af så fremragende musikere som
Michael Blicher: Saxofoner, Dan Hemmer: Orgel, Snorre Kirk:
Trommer. De har alle været i Jazzværket før, men aldrig sammen.

Mads Tolling & The Mads Men

Miriam Mandipira & Her Danish Friends

Jazz Five

- Danmarks jazzdronning
Fredag 25. august kl.20.30

- swingende blues
Fredag 20. oktober kl. 20.30

- spiller 60’erne
Torsdag 7. december kl. 20.30

Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer
et unikt show med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og
jazz’n’roll.
Jazz Five udstråler altid overvældende spilleglæde. Som en
sveddryppende festmaskine, inviterer Jazz Five lytteren med til
Mardi Gras i New Orleans og leverer et show i topklasse.
Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet
blues piano og syngende trommeslager, giver Jazz Five alt de
har med en indlevelse og overbevisning man sjældent ser.
Johan Bylling Lang: Altsax og baritonsax, Jeppe Zacho:
Tenorsax, Jonas Starcke: Bas og vokal, Stefan Andersen:
Trommer og vokal, Esben Hillig: Piano.

Jazz-violinist Mads Tolling har i femten år boet i USA hvor han
færdes blandt verdensstjerner. Mads startede i 2017 projektet:
Mads Tolling & The Mads Men – Playing the 60s, hvor de spiller
spændende arrangementer af kendte numre fra 60’ernes TV,
film og radio. Musikken går fra pulserende swing versioner af ”A
Taste of Honey” og ”Meet the Flintstones” til cubanske rytmer i
”All Along the Watchtower”.
Med i ”Mads Men” er pianist Jacob Christoffersen, bassist Matthias Petri og Andreas Svendsen på trommer.

Miriam Mandipira dannede "Her Danish Friends" tilbage i 2010
og blev i 2016 kåret som Årets Bluessanger.
Hvis man endnu ikke har oplevet Miriam Mandipira, er man virkelig gået glip af noget. Hun har en ubeskrivelig flot stemme,
som hun behersker i alle oktaver, fra det bløde dybe til det krystalklare høje. Hun synger med indlevelse humor og energi, så
ingen undgår at blive berørt.
Christian Søgaard: klaver, keyboard, kor. Erik Sørensen: saxofoner. Jens Holgersen: kontrabas. Carsten Milner: trommer.

