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Velkommen til JAZZ PÅ TORVET
- kultur mellem stokroser og bindingsværk
Vi glæder os til at kunne byde velkommen til sæson nr. 16,
hvor der er torvejazz under åben himmel i Ebeltoft.
Jazzsæsonen er startet, og der skal igen være jazz på Torvet
i Ebeltoft. Fra Pinselørdag kan Ebeltofts beboere og gæster
glæde sig til en ugentlig oplevelse ud over det sædvanlige.
Sæt kryds i kalenderen hver lørdag kl. 12.00 fra 3. juli til og
med 28. august. Programmet byder på alt fra en lille gadetrio, blues, til traditionelle jazzorkestre. Vi har bestræbt os på
at præsentere et spændende program, der giver publikum
en god oplevelse i Ebeltoft.
Til hvert arrangement vil der være udskænkning, så du kan
nyde en forfriskning, mens du lytter til den gode musik.

EIF Håndbold bakker op om Jazz på Torvet ved at sælge øl/
vand til koncerterne. Når du køber en øl/vand går overskuddet til EIF Håndbold og til jazzmusikken.

Koncertsponsorer:

Artiskokken Hanne Sloth MODE
Brugskunst & Style

Jesper Thilo er en eminent jazzkunstner. Han er konservatorieuddannet som klarinettist. Han
slog igennem på tenorsaxofon
i Arnvid Meyers orkester 19601964, hvor hans spillestil blev
sammenlignet med Ben Websters og Coleman Hawkins. 19661989 var han medlem af Radioens Big Band. Siden 1985 har han
haft egne orkestre.

Koncertsponsor: Føtex

Rigtig god fornøjelse.

Pinselørdag, den 22. maj - kl.
11 spiller MOBILJAZZ.DK - sæsonen i gang - ved at gå streetparade gennem byens gader med hiv og swing og hornmusik - det er altid festligt.
Mobiljazz er: H.C. Erbs, trompet
og vokal, Casper Jensen, banjo
og vokal, Stefan Ringive, tuba
og tilråb

Koncerterne i Ebeltoft
Stedet er ”Torvet” ved Det gamle Rådhus - i den sydlige ende
af gågaden. Her vil jazzmusikken blive spillet i en kulisse af
bindingsværk og toppede brosten. Tag også et besøg i de
hyggelige butikker, caféer og restauranter.
Jazzconserts in Ebeltoft
”Torvet” is the pretty square by the city’s old famous townhall, placed at the the southern end of the mainstreet. On
this location you’ll find shops, glass workshops, cafés and
good restaurants.
Konzerte in Ebeltoft
Die Jazzkonzerte finden in der Statmitte am schönen Platz
”Torvet” statt. Hier wird die jazzmusik gespielt, in einer Kulisse aus Rebdach-Häusern, Kopfsteinpflaster, Glasbläserei,
spannende Läden und Restaurants

Pinselørdag, den 22. maj starter torvekoncerterne i Ebeltoft.
Efter en ”Corona-pause” i 2020 byder Ebeltoft Handelsstandsforening velkommen til den 16. sæson.
Traditionen tro er det JESPER THILOS KVARTET, der åbner sæsonen kl. 12.
Kvartetten består af Jesper Thilo på saxofon, Palle Juul Hansen på
piano, Jesper Carlsen på bas og Jørn Okbo på trommer.

Med støtte fra Syddjurs Kommune

JAZZ PÅ TORVET er blevet synonymt med sommer i Ebeltoft og er efterhånden blevet kendt i det ganske land - og
arrangementet er til glæde for lokale og turister, som bliver
tiltrukket af den gode musik og den gode stemning på Torvet i Ebeltoft.

16 år med JAZZ PÅ TORVET: 2006 - 2021
Lørdag, 3. juli kl. 12: DOC HOULIND REVIVAL ALL STARS
Søren Doc Houlind, født i Lemvig, begyndte i 1964 at spille jazz. Det
var i gymnasietiden. I 1971 rejste han for første gang til New Orleans,
jazzens fødeby, hvor han studerede trommespil hos legendariske
Cié Frazier. Efter at være vendt hjem igen, blev Søren hurtigt kendt
som en af de fineste og mest respekterede trommeslagere, og dette
gav ham trommestolen i det berømte Papa Bue’s Viking Jazzband
hvor han turnerede verden rundt i næsten 10 år fra 1980-90.

Lørdag, 24. juli kl. 12: EAST HARBOUR JAZZBAND

På en saftig bund af sousaphone, banjo og trommer boltrer
de meget udadvendte og humoristiske musikere sig i New
Orleans-jazzens klassikere.
East Harbour er et stilsikkert, velspillende og stærkt underholdende festfyrværkeri af klassisk jazz.
Koncertsponsor: Sparekassen Kronjylland

Koncertsponsor: Atiskokken og Hanne Sloth MODE

Lørdag, 14. august kl. 12: TIM LOTHAR & JESPER THEIS
Tim Lothar og Jesper Theis er to stærke navne på den danske
musikscene. Begge er sangskrivere og fremragende sangere ud over
at være dygtige guitarister. Når de spiller sammen tilfører de ekstra
værdi til hinandens sange, som løftes til nye højder. Deres stemmer
og guitarlyd supplerer hinanden utrolig godt, og der er ikke tvivl
om, at de har det sjovt sammen på scenen. Begges musik har rødder
i den akustiske deltablues, men bevæger sig ubesværet ud og ind af
andre genrer, og der er adskillige af sangene, som man ikke kan undgå at nynne, når man går fra koncerten.

Koncertsponsor: Kvadrat
Søren Doc Houlind, trommer og vokal
Jesper Capion Larsen, klarinet
Kristian Barfoed, trombone
Lis Krøyer, piano
Jørgen Riis Jepsen, bas
Jørgen Munksgaard Nielsen, trompet

Jesper Gram-Hansen, klarinet
Niels J. Christensen, trombone
Brian Toft, cornet, vokal
Jan Holmgård, trommer
Brian Bützau Olsen, sousaphone
John Fuglsang, guitar, banjo, vokal

Lørdag, 10. juli kl. 12: SUNNY SIDE SWING
Sunny Side Swing er smooth svingende jazz spillet med indlevelse
og kærlighed. Orkesteret er fra Mols, så det er en flok dejlige lokale
herrer, der er på scenen. Kom på Torvet og lyt til sange du kender og
kan synge med på ...

Lørdag, 31. juli kl. 12: CREOLE CATZ
Et forrygende, festligt arrangement er serveret med Creole Catz’
medrivende jazz- og boogie- repertoire. Louis Prima og Louis Jordans swingende rytmer, lidt Just Frost, kombineret med flerstemmig sang, er med til at sætte gang i festen. Repertoiret er suppleret
med numre fra New Orleans bl.a. af Louis Armstrong, samt danske
evergreens som f.eks. Sidder på et værtshus, Så længe jeg lever,
D’Angleterre, m.fl.

Koncertsponsor: ParadIS og Rådhus caféen

Søren Thorhauge, klarinet
Per Christensen, bas
Ole Rubin, trommer
J.P. Junker Frisenette,
vokal og klaver

Lørdag, 17. juli kl. 12: DJURS SWING BAND
Det startede som et rent ”hygge-projekt” for fem pensionister i
Grenaa. Senere blev endnu en indfanget på Fyn. De seks ville bare
dyrke en fælles musikinteresse: Jazz i forskellige afskygninger.
Det er kun nogle få år siden, de musikglade fandt sammen i det,
der i dag hedder Djurs Swing Band. Lørdag den 17. juli spiller de
gamle mænd på Torvet i Ebeltoft.

Koncertsponsor: Kvickly | fakta

Koncertsponsor: Mols Bolsjer og Mouse & Pen

Lørdag, 21. august kl. 12: UFFE STEEN TRIO
Gruppens medrivende sammenspil bygger på varierede og
iørefaldende melodier fra grænselandet af blues og jazz og ikke to
koncerter er ens. Uffe Steen er kendt for sin unikke teknik og indfølte og medrivende spil. Thomas Sejthen er den bundsolide klippe i
trioens musikalske malstrøm, og som bonus leverer han et meget
spændende og anderledes solistisk modspil til guitaren.
Jesper Bo Knudsen er klangekvilibristen, der med sine trommer får
musikken til at strømme og smelte sammen.

Stig Fisker,
trompet, guitar, banjo og vokal
Kim Jensen, klarinet, sax og vokal
Nicolai Øgendahl Brandt,
piano og vokal
Ivan Laugesen, kontrabas
Mads Holck Mogensen,
trommer og vokal

Uffe Steen, guitar
Thomas Sejthen, bas
Jesper Bo Knudsen, trommer

Lørdag, 7. august kl. 12: THE RASCAL SWING BAND
The Rascal Swing Band spiller glad og udadvendt string-swingmusik, der underholder, men aldrig går på kompromis med kvaliteten. Med rod i 30’ernes og 40’ernes musik og med inspiration fra
navne som Django Reinhardt, Louis Armstrong, Svend Asmussen
og Benny Goodman skaber bandet en medrivende koncert. Gode
og kendte melodier, et solidt swing og intense soloer skaber tilsammen en forrygende oplevelse og garanterer et glad og tilfreds
publikum.

Koncertsponsor: Westwind
Jens Ole Nielsen, bas,
Bjarne Friis-Christensen, guitar og vocal,
Ole Fjord, klarinet, sax og vocal,
Olav Stepping, trompet,
Benny Jensen, trommer
Svend Frandsen, klaver

Tim Lothar, guitar, vokal
Jesper Theis, guitar, vokal

Lasse Høj Jacobsen,vokal og violin
Jens Christian Kwella, guitar
Peter Friis, kontrabas
Martin Klausen, trommer

Koncertsponsor: Nordea

Lørdag, 28. august kl. 12: HEDE HULE HOT
“Hede Hule Hot” spiller musik, der var populær i Danmark i tiden
lige før og under besættelsen 1940-45. Repertoiret er primært
swingnumre, revysange og filmmelodier skrevet og spillet af bl.a.
Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Børge Müller, Leo
Mathiesen, Svend Asmussen og Harlem Kiddies. Der spilles også en
række af periodens populære amerikanske swingnumre, hvor de
kompetente musikere i orkesteret kan få lov at folde sig ud.

Koncertsponsor: Sol og Strand

Karoline Budtz, vokal
Finn Odderskov, saxofon
Jens Christian Kwella, guitar
Kim Mikkelsen, kontrabas
Lars Wagner, trommer

Prinsens Livregiment spiller på Rådhustorvet fredag, den 13. august 2021 - kl. 11-12

