Billetforsalg fra den 30. juni:

Ballerup, Måløv, og Værløse Biblioteker
Jonstrup Gl. Købmandsgård samt www.billetto.dk

Bestilling af Loppebod - Susan tlf. 40 47 02 56
eller mail: haugejensen@webspeed.dk

Grafisk produktion Niels Plum - tel. 41 61 40 04
Tryk PE Offset Varde - oplag 7000 stk.

Jonstrup Gl. Seminarium

Jonstrupvangvej 150, Jonstrup, 3500 Værløse

Bus 152 lige til døren fra Måløv St. og Værløse St.

www.jonstrup-jazz.dk

Der tages forbehold for trykfejl.
Fre. kl. 17- 21 - Lør. 18-21.
Billedhuggeri ved Olav.
Lørdag kl 15.00 - 18.00
Eventyrridderne

LØRDAG

14.00 - 18.00 Hoppeborg
14.00 - 16.00 Grafikværksted ved Birgit Brandt og
Karen Serena ( i kunstsalen)
14.00 Loppeboderne åbner.
14.30 - 16.30 Parkourbane - bagved petanquebanen.
15.00 Fotomaraton for unge 12-17 år - du kan nå at
komme med ved at tilmelde dig hos Kasper senest kl.
15.00. (Se fredag)
15.00 - 17.00 Rakubrænding ved Christa Julin - mal
på lerskål - brænding på stedet - ved petanquebanen.
15.00 - 15,30 Dans og leg op til 3. klasse (på 1. sal)
15.30 - 16.00 Dans fra 4. klasse og op (ved Anne-Sofie)
15.00 - 18.00 Eventyrridderne
Lav dit eget våben. Meld dig til hold kl.15.00 og 16.30.
Kæmp mod monster - medbring gerne eget våben.
(ved hoppeborg og skolegangen)
16.15 - 17.15 Prøv et instrument med en lærer fra
Furesø Musikskole. Det foregår oppe på 1. sal.
17.00 - 20.00 Kridttegning (ved indgangen til pladsen)
18.00 - 21.00 Stenhuggeri ved Olav Johannison.
18.00 Fotomaraton afsluttes kl.18.00.
Vinder kåres kl.20.30 ved bandskifte.
19.00 - 21.00 Hoppeborg.

Børne-/ungeprogram

14.00 Baren åbner - vin, øl og vand.
14.00 -17.00 åbner Café’en med kaffe, hjemmebagte
kager, slik, sluchice og softice.
14.00 - 23.00 Grillbaren åbner - der kan købes pølser, toast
og frikadelleburger til rimelige priser.
17.00 - 20.00 Lækker aftensmad fra Restaurant Jonstrup
Gl. Købmandsgård:
Dejlig grillmad til kr. 125 pr. kuvert.
- nærmere info på JazzFestival-hjemmesiden.
18.00 Pølser, toast og frikadelleburger købes i Grillbaren
19.00 -22.00 åbner Café’en med kaffe, hjemmebagte
kager, slik, sluchice og softice.

Fredag 			
kr 125,Lørdag 		
kr. 150,Søndag 		
kr. 125,Børn under 12 år har gratis adgang til Festivalpladsen - men kun ifølge med voksne.

17.00 - 22.00 Hoppeborg
17.00 - 21.00 Billedhuggeri i sten ved indgangen ved
Olav Johannison (for store og små)
17.00 - 19.00 Kridttegning
17.30 - 19.00 Ansigtsmaling ved Anne og Kirsten (ved
petanquebanen) .
18.15 Fotomaraton for unge 12-17 år.
Se Jazzfestivalen gennem dine øjne.
Kick off ved Kasper på 1. sal kl.18.15.
(fotoemner, instruks og tilmelding . Præmie
for bedste billedserie)

Forsalg hele festivalen
kr. 250
Indgang - hele festival
- 300
Ungdomsbillet (12 - 17 år) 75

17.00 Baren åbner - vin, øl og vand.
17.30 - 20.00 Lækker aftensmad fra Restaurant
Jonstrup Gl. Købmandsgård.
Dejlig grillmad til kr. 125 pr. kuvert.
- nærmere info på JazzFestival-hjemmesiden.
18.00 - 22.00 åbner Café’en med kaffe, hjemmebagte
kager, slik, sluchice og softice.
18.00 - 23.00 Pølser, toast. popcorn og frikadelleburger
købes i Grillbar.
Kunstudstilling i Café og gymnastiksalen
Fredag: 18 - 24
Lørdag: 14 - 24
Søndag: 10 - 16

Billetpriser:

Mad og drikke

Skån miljøet
Brug dit Jonstrup Jazz Festival
ølkrus og vind en præmie.
Nye præmier hver dag

FREDAG

Èn-dags
billetter

3-dags
billetter

10.00 Loppeboderne åbner.
10.00 - 11.30 Hoppeborg er åben.
10.00 - 11.30 Ansigtsmaling ved Anne og Kirsten (ved
petanquebanen)
11.15 - 12.00 Hatteteater - improvisationsteater for
børn og voksne (i telt bag petanquebanen)
12.15 Krudthusets børnekor (scenen)
12.30 - 13.30 Børnejazz - Moussa Diallo Trio (på
scenen)
Der var engang i Mali (se musikprogram).
13.00 - 16.00 Hoppeborg.
13.30 - 15.30 Grafikværksted ved Birgit Brandt og
Karen Serena (i kunstsalen)
16.00 er JazzFestivallen 2017 slut.
				
På gensyn i 2018		
		

Fredag: 18 - 24
Lørdag: 14 - 24
Søndag: 10 - 16

12,00
kl.
Kunstudstilling
i Café og gymnastiksalen

10.00 - 12.00 lækker Brunch kr. 60.10.00 Baren åbner - vin, øl og vand. Der kan desuden
købes perlende frisk CAVA til Brunchen.
12.00 - 16.00 åbner Café’en med kaffe, hjemmebagte
kager, slik, sluchice og softice.
12.00 - 16.00 Grillen tilbyder pølser, toast og
frikadelleburger.

SØNDAG

Arrangementet er udendørs, men en stor del af pladsen
er overdækket med telte, hvor der er borde og bænke,
men tag alligevel lidt varmt tøj med til om aftenen.
På pladsen kan du alle tre dage høre dejlig svingende
jazz og rytmisk musik i mange varianter.
Hyg dig sammen med familie og venner og nyd en kold
fadøl, vin eller sodavand. Du kan købe lækker aftensmad fra Jonstrup Gl. Købmandsgård eller diverse fra
Grillbaren, ligesom der sælges kaffe og kage, is og slik
m.m. i Cafeen. Slip bare børnene løs og lad dem deltage
i det store Børneprogram. Besøg også Kunstudstillingerne.
Mad-og drikkevarer må ikke medbringes.
Du støtter festivalen, når du køber mad og drikke her
og er med til at skabe grundlaget for at musikken og
glæden fortsat trives og udvikles i Jonstrup.
Vi tager imod Dankort og MobilPay.

Foto: Ingrid Barsballe

Praktisk INFO om

Jonstrup
Jazz
Festival
2017
18., 19. og 20.
august 2017

Optakt koncert
i Værløse Kirke
Entré kr. 50.Onsdag den 16. august
kl. 19.30 - 21.00

Jazz Festival ved Jonstrup Gamle Seminarium, Jonstrupvangvej 150, Jonstrup, 3500 Værløse
Fredag den 18. august

Kl. 18:15: Festivallens officielle åbning.
kl. 18:30 - 21.00
Scandinavian Old Stars

Scandinavian Old Stars er oprettet på invitation og
opfordring fra KIG-Dresden, hvor orkesteret for fjerde
gang har deltaget i den store Dresden Jazzfestival i maj 17.

Spirit of New Orleans &
Kirke Værløse Gospelkor

Lørdag den 19. august

kl. 15:00 - 17:15 - Martini & Friends

Kira Martini har på kort tid slået sit
navn fast i jazzkredse, med et par
anmelderroste plader bag sig. Med
sig har hun et hold af nogle af jazzens top musikere: Australske Chris
Tanner på klarinet, legendariske
basunist Ole Fessor Lindgreen, den
swingende, kreative Joel Illerhag
på kontrabas, den sjælfulde unge
pianist Zier Romme og på trommer
talentfulde Henrik Holst.

kl. 17:15 - 18:00 - “Spirekassen”

Furesø Musikskoles Jazz/funk hold
4 dygtige unge på 17 –18 år spiller inciterende funky jazz.

The Spirit of New Orleans 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 musikken levende.
Orkestret spiller ragtime, blues, marcher, lovesongs,
evergreens, egne kompositioner, gospel og spirituals
af høj kvalitet. Udover de musikalske kvaliteter lægger
orkesteret stor vægt på at skabe stemning gennem en
god kontakt til publikum med musik og sang, langt ud
over scenekanten.

Kirke Værløse Gospelkor

Dirigeres af StefánArason.
Koret har ca. 35. medlemmer, der kommer fra Værløse
og Farum. Repertoiret koncentrerer sig især om klassisk
gospel med en del traditionelle spirituals.

De syv gamle venner har fundet sammen for at spille
traditionel jazz med et noget andet repertoire end man
er vant til at høre: et par Rythm&Blues-numre, gospel,
revynumre, folk songs osv. bundet sammen af spilleglæde, gode arrangementer, kvikke bemærkninger og
tæt kontakt til publikum.
De gamle venner er: Niels ”Flipper” Stuart, Gert Jacobsen, Jørgen Fjeldstrup, Preben Nissen, Doc Houlind,
Ole Olsen og Ole Sterndorff .

kl. 22:00 - 24.00
Mike Andersen Band:

kl. 18:15 - 20:30 - Josefin Björk Werner &
The Joyful Swing Band (SE)

Josefin Björk Werner & The Joyful Swing Band, spiller
fængslende og hyggelig jazz og swing fra den tidlige æra
dvs. 30’erne og 40’erne. Josefin Björk Werner og de
dygtige musikere fanger med deres store karisma.

kl. 21:15 - 24:00 -Tobacco Band

Kendetegnende for Mikes
mange musikudgivelser er,
at der på hver enkel udgivelse er blevet lagt en ny sten
til stien, hvor nye hjørner
af soul, blues, roots og
rock er blevet betrådt. På
samme vis er det syvende
album, som på imponerende vis er blevet til inden
Mike har rundet de 40 år,
også et helt egent lydende
album og en helt anden
proces har ligget til grund
for albummet, end på de
forudgående seks albums.
Det nye album præsenterer en sammensmeltning af
svedig blues, soul og rock, en mere rå og udfarende
vokal, og de fængende melodier, som giver Mike hans
egen plads i et ellers traditionsbundent felt.
Jonstrupvej 282
3500 Værløse
Telefon 44 65 75 40

Tobacco har spillet ca. 300 koncerter i Danmark og
Polen. Bl.a. kendt som husorkester i TV-talkshow
“ZULU Late Night” som backingband for f.eks. Medina, Rasmus Nøhr, Basim, Martin Brygman og Julie
Berthelsen.
TOBACCO spiller traditionel amerikansk musik. De
gamle numre - enkelte op til 200 år gamle - genfortolkes med masser af energi. Der venter publikum en
intens aften med flot kor, fed swing, og med et veloplagt band og instrumenter som vaskebræt, steelguitar, banjo, harmonika, klaver, bas og firstemmigt kor
skal der nok blive gang i den.

Søndag den 20. august
kl. 10:00 - 12:00. - Jazz Brunch
Farum Big Band

Kom og nyd en lækker brunch og måske et glas bobler
til med herlig big band musik fra vores nordlige region.

Farum Big Band tager på togt sydpå til Jonstrup, inden
for kommunegrænsen! Som altid en sprængfarlig cocktail af croonet vocal jazz, big band klassikere á la Basie
& Ellington samt mere moderne arrangementer og
sågar også poppede afstikkere.

kl. 12:15 - Krudthusets børnekor
kl. 12:30 - 13:30
Børnejazz, Moussa Diallo trio

Maliske Moussa Diallo
har digtet videre på en
række af sin barndoms
underfundige eventyr
og sammen med sine to
musikere, Salieu Dibba
og Dawda Jobarteh og
deres traditionelle malinesiske instrumenter genskaber
Moussa Diallo den magi, han selv oplevede som barn,
når hans bedstemor fortalte eventyr under den afrikanske stjernehimmel. Der var engang i Mali.

Kl. 14:00 - 16:00 - Kansas City
Stompers med Rikke Mølgaard
Danmarks ældste
jazzband, Kansas
City Stompers er
nærmest blevet
til et begreb eller
varemærke - om
man vil. Det er nemlig ikke musikerne,
der gør bandet, men
det de spiller !
En stemme så medrivende, mørk og soulfyldt som
Rikke Mølgaards skal man lede længe efter. Rikke Mølgaard er ofte på landsdækkende TV, bla på TV2´s nye
underholdningsprogram ”Ekstra nummer” samt det
populære program ”Sommersang i Mariehaven”.

J O N S T R U P

