2022

19.-21. august

Velkommen i det grønne
Jonstrup Jazz Festival falder hvert år den tredje weekend i august. Sådan har det
været siden 1996, og hvert år danner det tidligere Jonstrup Seminarium idylliske
rammer om festivalen i den lille landsby ved flyvestationen.
Det er både en fejring af god musik, en byfest for hele familien og en mulighed
for at danse sommeren farvel eller bare vippe med tæerne, mens man nyder
kunstudstillingen, en stille øl eller de mange andre sjove og hyggelige tilbud, der
er faste programpunkter år efter år.
Det er netop kombinationen af glade børn og voksne, dejlig musik og i det hele
taget hyggelig stemning, der gør Jonstrup Jazz Festival til noget ganske særligt.
Vel mødt
Sted
Jonstrup Gl. Seminarium,
Jonstrupvangvej 150 3500 Værløse
Læs mere på www.jonstrup-jazz.dk. Eller scan QR koden

Fredag d. 19. august

Musikprogram

18:30 - 20:30 Six City Stompers

Six City Stompers består af unge talentfulde og anerkendte musikere, som sætter et fantastisk højt
musikalsk niveau og bidrager med et frisk pust til den traditionelle jazzscene. Bandet spiller
overvejende vokaljazz, med den unge talentfulde crooner og saxofonist Mads Mathias i front,
men også smukke instrumentale arrangementer.

20:45 - 21:30 The Beat Roots (UK)

Beatroots er en a cappella-gruppe med blandet stemmer fra Oxford, Storbritannien. De synger
deres egne arrangementer af pop, soul, funk og jazz og har underholdt publikum med opløftende
harmonier i næsten 10 år. Deres debutalbum, It’s The Beatroots, yeah! blev udgivet i 2019.

22.00 - 24:00 Sahra Da Silva Band m. horn

Københavnske Sahra da Silva har mere end et årti været en etableret del af den danske bluesscene.
Sahra da Silva synger med en overbevisende autoritet, uanset om musikkens motor udgøres af
klassisk soul, rå Chicagoblues, stemningsfuld gospel eller sofistikeret jazz. Hun synger, så ingen er
i tvivl om, at sangen er vigtigere end sangerinden.

Lørdag d. 20. august
15:00 - 17:00 Daimi & Louisiana Jazz Band

Alle kender Daimi som en udtryksfuld jazzsangerinde med en fantastisk stemme. Daimi er
‘verdenskendt’ i Danmark, hendes musikalitet og charme borger for en dejlig oplevelse, hver gang
hun er på scenen. Når Daimi synger med Louisiana Jazzband, hører vi Daimi, når hun er bedst.
Louisiana Jazzband spiller populær, udadvendt swing-jazz af højeste kvalitet, og dets medlemmer
er garvede unge som ældre veteraner.

17: 00 - 18:00 Jazztosserne - Furesø Musikskole
Furesø Musikskoles Saxofonhold med sangerinde.

18:30 - 20:30 Acoustic Lounge

Acoustic Lounge er et slagtøjsbaseret band, der spiller et varieret repertoire af egne kompositioner
blandet med jazz, soul og latinske klassikere i nye arrangementer. Bandets musikalske grundlag er den
gode komposition baseret på cubanske, brasilianske og afrikanske grooves. Dobbelt-percussionen
farver musikken og giver bandet dets unikke lyd og hver sang sin egen rytmiske karakter.

20:45 - 21:30 Danseinstruktion v. Annette Hoffskov

22:00 - 24:00 Jordan’s Drive

Jordans Drive er et topmoderne, hårdtslående (!)
springende gangsterband, der udfører uber-showet,
efterlader alle forpustede, men alligevel dansende.
Bandet giver et festligt indblik i stilarter som jive,
swing og rockabilly, og de har glædet publikum
verden rundt med deres optræden. De har bevaret
en stor respekt for jive-traditionen, men har alligevel
formået at forny genren. Det er et fuldstændigt
fantastisk live band.

Søndag den 21. august
10:00 - 11:50 Kansas City Stompers Big Band

Bigbandet har været på markedet de sidste 42 år, til og fra – når der var brug for det. Mange af de
musikere der er med i dag, er de samme, som var med fra starten, og de fleste kommer fra Danmarks
Radios Bigband. Musikken er de mest populære melodier fra Glenn Miller-Basie-Ellington-Woody
Herman-Goodman-Repertoire, som Niels Jørgen Steen har omskrevet specielt til bandet.

12:10 - 12:25 Børn fra Vingesuset og Krudthuset optræder
12:40 - 13:30 Børnejazz Body Rhytm Factory

Body Rhythm Factory leverer en forrygende børnekoncert. Det er musik blandet med entertainment og god kontakt til publikum. Så det bliver nok både musikalsk, skørt og inddragende.
Gruppen modtog i 2013 den præstigefulde YAMA Award for ’verdens bedste koncertproduktion
for børn og unge’ ved en ceremoni i Bruxelles.

14:30 - 16:00 Sinne Eeg Group

Sinne Eeg er et af de stærkeste bud på en dansk jazzsanger med internationalt format. Med sikker
intonation, stærk rytmisk sans og en charmerende
sceneoptræden betager hun publikum i det meste af
verden. Hun er en mesterlig fortolker af den
amerikanske sangskat, men synger også mange af sine
egne kompositioner, hvor et tydeligt islæt af
skandinavisk melankoli kommer til udtryk.

Skån miljøet

Medbring (eller køb) dit eget
genbrugs øl- og kaffekrus!

Optaktskoncert

Som optakt til festivalen inviterer Spirit
of New Orleans og Rytmisk Kirkekor
Værløse til gospelkoncert.
Onsdag den 17. august kl. 19.30
i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20
Entré: 50,-

Billetsalg
Billetter kan købes fra 15. juni via
https://jonstrup-jazz-festival.billet.dk/
eller ved at bruge QR-koden her:

Hele festivalen
Voksne:
kr. 400
Unge (18-24 år)
kr. 200
Ungdomsbillet (12-17 år): kr. 75
Børn under 12 år: Gratis ifølge med
voksne
Endagsbilletter
Fredag
kr. 175
Lørdag
kr. 175
Søndag
kr. 175
Endagsbillet unge (18-24 år) kr. 100
Der er billetsalg ved indgangen.
Transport
Bus 152 går lige til døren fra Måløv St.
og Værløse St.
Der tages forbehold for trykfejl.

Besøg også kunstudstillingen og de
åbne atelierer.
Sjov for børn
Jonstrup Jazz Festival byder på en tryg
og hyggelig stemning og masser af
festivalsjov for børnene, bl.a. hoppeborg, stenhuggeri, ansigtsmaling,
Hatteteater, Jonstrups Billedskole
holder værksted for både store og små,
sanglege for de små og kridttegning.
Mad og drikke
Baren er velforsynet med fadøl fra
Bryggeri Skovlyst, samt en række andre
drikkevarer. Restaurant Jonstrup Gl.
Købmandsgård serverer delikat aftensmad fredag og lørdag.
Til børnene er der lasagne de samme
aftener.
Desuden er der under hele festivalen
både grillbar og café med alt fra parisertoast til kaffe og hjemmebagt kage.
Brunch søndag kl. 10-12.
Mad og drikke må ikke medbringes
udefra.

