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Vil du være medlem af Jonstrup Jazz?   
Så kan du melde dig ind ved indgangen eller hos vores kasserer 

efterår 
2021   
forår 2022 



år 

Torsdagsjazz i Jonstrup er blevet et virkeligt smørhul for det musik- og 
danseglade publikum.  Sæsonen byder på arrangementer sidste torsdag i 
september, oktober, november, januar, februar, marts og april.  
   
Vi holder til i et hyggeligt medborgerhus i Jonstrup. Klokken 18.30 er bor-
dene dækket og Jonstruphus dufter af herlig hjemmelavet mad. Musikken 
starter 19.30.  
 
Ved vore arrangementer er såvel medlemmer som gæster velkomne. Entre 
er sædvanligvis 60 kr. for medlemmer og 90 kr. for gæster. Forhøjet entre 
ved nogle arrangementer.   
 

Program: 

Velkommen til sæson 2021 / 22 

Torsdag den 30. september  
kl. 19.30  
Jens Sølunds Hotline  
Bassisten Jens Sølund som i mere  
end 20 år var et vægtigt medlem af 
Papa Bue’s Viking Jazzband, har i an-
ledenig af vores 25. års jubilæum 
sammensat sit hotline med Ole 
”Fessor” Lindgreen, Jesper Capion 
Larsen, Roland Andersen  og Leif 
Bjerborg.  

Torsdag den 28. oktober 
kl. 19.30 
Kannibalerne 
Bandet spiller alt fra god under-
holdende traditionel Dixieland og 
New Orleans jazzmusik til swing 
med numre af  bl.a. danske Leo 
Mathiesen, Arm-
strong, Ory, Ellington m.fl. Et me-
get høreværdigt band, som også 
er godt at danse til.   

Torsdag den 25. november 
kl. 19.30 
Glutenfree Six  
Glutenfree Six  har vi hentet helt nede fra Sydfrankrig 
– nærmere centreret om byen Saint Maxime ved mid-
delhavet. 
Det bliver en aften helt ud over det sædvanlige – hvor 
vi alle kommer til at føle os sat tilbage til Al Capone – 
– så find gangstertøjet frem den aften! 
De spiller dansemusik fra 1920èrne og 30èrne. 
Som navnet siger, består de af 6 musikere, der kom-
mer til Danmark for første gang! 
De har spillet sammen i mange år – og deres sound er 
meget lig de bands, der spillede i den periode. 

Torsdag den 27. januar 
kl. 19.30 
Kansas City Stompers  
Danmarks  jazz-legende, kapelmester Niels 
Abild har siden 1951 samlet de bedste musikere 
omkring sig i sit orkester, Kansas City Stom-
pers. 
Kansas City Stompers er et traditionelt jazz-
band, men spiller også gerne Dixieland, swing, 
mainstream m.m.  
 

Torsdag den 24. februar 
kl. 19.30 
Anna Pauline & Fjeldtetten  
Bandet startede helt tilbage i 1992 og havde 
i januar 2017 25 års jubilæum med næsten 
samme besætning. I 2019 fik bandet dog ny 
sangerinde og trompetist, idet Anna Pauline 
Andersson og Jack Andersson erstattede 
Majken Christiansen og Per Rick, som begge 
havde været med helt tilbage fra bandet så 
dagens lys.  

Torsdag den 31. marts  
kl. 19.30 
Finney's Jazzmen   
Masser af de gode jazz evergreens i flotte 
arrangementer og med gode vokalindslag, 
som forener det hele til buket ørevenlig og 
dansevenlig musik. Musikken er en god 
blanding af jazz evergreens tilsat lidt tidlig 
swingmusik fra 20'erne og 30'erne plus lidt 
blues og et par stænk gospel.  
 

Torsdag den 28. april 
kl. 19.30 
Scandinavian Old Stars  
Scandinavian Old Stars består af ruti-
nerede musikere fra den danske tradi-
tionelle jazz-scene. Et stærkt hold. 
Scandinavian Old Stars spiller traditio-
nel jazzmusik: New Orleans, Gospel, 
Dixieland og tidlig swing.  
  


