Ribe Jazzfestival 2022

D. 28.-31. Juli - Musikprogram
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Ribe Jazzfestival 2022
Oven på de sidste par års corona-fortrædeligheder, glæder vi os i den grad til igen at give den fuld skrue, og
præsentere en fuldfed jazzfestival i det kendte format med et tætpakket, varieret musikprogram, med noget for enhver
smag, for musikelskere i alle aldre.
Mange sætter pris på god, gedigen New Orleans Jazz. De vil ikke blive skuffet skal vi hilse og sige. Fredag aften på
den store scene er der således lagt op til et brag af en fest med Bermuda BrassBand, som går på scenen for at hylde
den musik, der præger nattelivet i netop New Orleans.
Men ellers byder vi på musik inden for de forskellige stilarter, som jazzen rummer nu om stunder.
Et særkende i år er en række ”tribute” koncerter, dedikeret til navne såsom Joni Mitchell, Burt Bacharach og The
Beatles, som nok skal vække genklang.
Vi har også vægtet at præsentere musikere og bands fra den hjemlige scene – ikke mindst fra lokalområdet, der
rummer masser af kvalitet.
Koncerterne foregår såvel inden døre med intimkoncerter på mindre steder, samt udendørs med den store scene på
torvet ved domkirken som centrum.
Hvor og hvornår koncerterne finder sted samt nærmere præsentation, kan du læse om her i hæftet. Til koncerterne på
Torvet bliver der ved hver koncert indsamlet entré (valgfrit beløb). Nogle koncerter er med fast entré og køb af billet i
forsalg via vores hjemmeside, og resten sælges i døren:

www.ribejazz.dk
En stor tak skal lyde til alle vores samarbejdspartnere, lokale sponsorer, frivillige, spillestederne og musikerne. Uden
jeres støtte, ville der ikke være en Jazzfestival i Ribe.

TAK!
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Årets Plakatkunstner
Plakaten til dette års jazzfestival er skabt af
billedkunstneren Anita Falbe Cleyton, som bor i Seem
Mejeriby ved Ribe.
Plakaten er brugt som forside til dette hæfte, og som det
ses har hun valgt Ribe Domkirke som motiv, et kendt
symbol for byen.
”Som forlæg har jeg selv taget et foto af domkirken for at
finde min egen vinkel. Farverne har jeg valgt med henblik
på at udtrykke en stemning, som man forbinder med sol og
varme. Musikken kommer så ind i billedet med det
orkester, som ses på plakaten”, fortæller Anita Falbe
Cleyton.
I sin kunst arbejder Anita Falbe Cleyton frit og
eksperimenterende med akrylmaleri, blandform, tegning,
akvarel, tekstil og keramik. Hun er medlem af Artizan, en
kunst og håndværksbutik i Ribes gågade, hvorfra hun
sælger sine malerier, ligesom hun løbende udstiller sine
malerier forskellige steder bl. a. i kursus og
konferencestedet Skovly, hvor nogle af hendes billeder har
fået en permanent plads.
Anita Falbe Cleyton er til daglig skolelærer. Ved siden af
har hun sin egen virksomhed, hvor hun arbejder med at
skabe projekter og underviser i kreative fag, ligesom hun
modtager bestillingsopgaver på maleri og sytøj. Er du
interesseret i at se mere af Anitas arbejde, kan du besøge
hendes hjemmeside: www.anitacleyton.dk.
Plakaten sælges under festivalen i informationsteltet ved
scenen på domkirkepladsen.
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Musikprogram for festivalen
Torsdag d. 28/7
19:30 - Signe Juhl Kvartet plays Joni Mitchell and beyond (Hotel Ribe)

Fredag d. 29/7
13:00 - Streetparade v/Big Band Ribe (Ribes gader)
14:00 - Officiel åbning (torvet)
14:15 - Boyd On Bacharach (Torvet)
17:00 - Big Band Ribe (Torvet)
19:30 - Human Being Human (Termansens)
20:30 - Bermuda BrassBand (Torvet)
24:00 - Jam feat. Find/Jakobsen/Pedersen (Café Valdemar)

Lørdag d. 30/7
10:00 - Koncert v/MGK Esbjerg (Torvet)
10:30 - Børnejazz - Æsken (Rosenhaven, Quedens Gaard)
12:00 - Frokostjazz - Helle Møller/Henrik Bülow Duo (Hotel Dagmar)
12:00 - Frokostjazz - Wallace & Wamberg (Terpager & Co.)
13:00 - Koncert v/Syddansk Musikkonservatorium (Torvet)
14:00 - Baun on Beatles (Ribe Bryghus)
15:30 - The Funky Butts (Torvet)
18:00 - Flat Bop (Torvet)
19:00 - Jacob Fischer - Yasser Pino Duo (Quedens Gaard)
20:00 - Schackmates (Termansens)
21:00 - The Jazz Groove feat. Mathias Heise (Torvet)
24:00 - Jam feat. Falkenberg/Wallace/Wamberg (Café Valdemar)

Søndag d. 31/7
10:00 - Jazzgudstjeneste Kirketerp & Møller Trio (Torvet/Ribe Domkirke)
12:00 - Come Sunday (Torvet)
14:00 - Jacob Fischer Quartet feat. Zier Romme Larsen (Torvet)
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Spisning inden koncerten:
Kan bestilles på tlf:
75420466

Signe Juhl Kvartet plays Joni Mitchell and Beyond
Torsdag den 28. juli kl. 19.30
Hotel Ribe - Entré: 150,Den traditionsrige tyvstartskoncert er tilbage, og til lejligheden
har den lokale trommeslager Casper Mikkelsen samlet et sandt
drømmehold, bestående af nogle af landets allerfineste
musikere. Således kan publikum foruden kapelmesteren selv
opleve Signe Juhl, Bo Møller og Niels Kvist - tilsammen Signe
Juhl kvartet, der spiller blues, jazz, singer/songwriter a la Billie
Holliday, Nina Simone, Rickie Lee Jones og mange flere.
Og denne særlige aften tager bandet forskud på fejringen af
Joni Mitchells 80-års fødselsdag med en masse numre fra den
legendariske sangerindes repertoire.
Signe Juhl er en af danmarks absolut bedste, nyere sangerinder
og tilsammen har kvartettens musikere spillet med bl.a. Johnny
Madsen, Chief1, DR Bigbandet, Aarhus Jazz Orchestra og
mange flere.
Line up:
Casper Mikkelsen - trommer
Signe Juhl - vokal
Bo Møller - guitar
Niels Kvist - bas
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Boyd on Bacharach
Fredag den 29. juli kl. 14.15
Torvet - domkirken

Big Band Ribe
Fredag den 29. juli
Streetparade kl. 13.00 i gågaden
Koncert kl. 17.00
Torvet - domkirken

Et nyt og spændende jazz-projekt er kommet på banen med
orkestret Boyd on Bacharach.
Som titlen antyder er det et projekt, der hylder Burt
Bacharachs utallige kompositioner og udødelige klassikere
som “What the world needs now", "Close to you" og "Alfie"
i lækker ny jazz-indpakning.
Frontfiguren Lone Boyd tilhører en ny generation af
uddannede jazz-sangerinder, som har styr på mange stilarter
og effekter og mestrer dynamik, intonation og fortællekunst.
Om Lone Boyd hedder det, at hun dufter lidt af Sarah
Vaughans nerve og modige melodiske genveje, Stacey
Kents tilbagelænede elegance, Nancy Wilsons dræbende
fortællekunst og ikke mindst Monica Zetterlunds
melankolske sødme. Men hun økonomiserer smagfuldt med
godterne til fordel for sin egen meget naturlige og klare
stemme.

Byens lokale hæderkronede bigband har gennem adskillige
år været et populært indslag i jazzfestivalen.
Big Band Ribes repertoire udspringer af traditionel
bigbandmusik, som for eksempel Count Basie og Frank
Sinatra, men tæller også numre i blues, latin, swing og
gospel. Dirigenten for Big Band Ribe har siden 2019 været
saxofonist Christoffer Find, der udover at være bandets
tovholder også udvikler nye arrangementer af gamle
klassikere.
Big Band Ribe startede som Ribes Mindste Bigband i
september 1989 som et otte mand stort aftenskolehold, men
er siden vokset til et fuldt besat bigband, organiseret som en
selvstændig amatørmusiker-forening.
Big Band Ribe består af 19 medlemmer, fordelt på
trompeter, tromboner, saxofoner, rytmegruppen med
trommer, bas, guitar og klaver samt bandets helt egen
crooner Terkel Michelsen – direkte fra Gørding.
Nogle af bandets medlemmer fører an i streetparaden i
Ribes Gågade som optakt til festivalens start fredag.

Line up:
Esben Tjalve - piano
Jesper Riis – trompet og flygelhorn
Mads Houe Sørensen – bas
Anders Mogensen - trommer
Lone Boyd – vokal
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Human Being Human
Fredag den 29. juli kl. 19.30
Termansens - Entré 150,Det lille intime spillested er rammen om en spændende jazztrio,
Human Being Human, der har som ambition med blandt andet
elementer af electronica at skabe et sonisk og sfærisk
lydunivers, der udforsker og udfordrer det udtryk, man normalt
forbinder med en akustisk jazztrio,
og som ellers kun langt større ensembler kan udføre.
Trioens kompositioner tager afsæt i at skabe musikalske
platforme, hvor musikken udfolder sig med lige dele inspiration
fra klassisk musik (Bach) til 70'ernes sumpede souljazz og
Skandinaviens melodiske og melankolske tone.
Bjørnskov med rødder i det melodiske nordiske men også i
jazzens rødder gennem samarbejde med musikere fra USA og
England, Tjalve med en årrække Londons musikliv og Bülow
med stærke rødder i den nye bølge af jazz-tronica og odd-meters
funderet musik.
Line Up:
Torben Bjørnskov – akustisk bas, electronics
Esben Tjalve – piano, keys
Frederik Bülow - trommer
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Jam på Café Valdemar:
Fredag den 29. juli kl. 24.00
Værter: Christoffer Find,
Søren Pedersen, Jakob Jakobsen

Bermuda BrassBand
Fredag den 29. juli kl. 20.30
Torvet - domkirken
Svedig funk, traditionel brassbandjazz og second line med
caribiske undertoner. Med denne indbydende musikalske vifte er
der lagt op til en festlig aften på domkirketorvet, når Bermuda
BrassBand entrer scenen for at hylde den musik, der pryder
nattelivet i New Orleans, og skabe en autentisk og eksotisk
stemning, der giver dig lyst til at danse og rejse væk til fjerne
himmelstrøg.
”Tag med til de stemningsfulde barer i French Quarter, fest og
farver i Bourbon Street og ikke mindst - i gader og stræder til den
årlige begivenhed, Mardi Gras. Køb en Bloody Mary og en
Budweiser i baren, luk øjnene og lad dig rive med i voodoo magi
og Nola vibe sammen med Bermuda BrassBand”, lyder
opfordringen fra det energiske brassband.

Lørdag den 30. juli kl. 24.00
Værter: Chris Falkenberg, Oilly Wallace,
Johannes Wamberg
Både fredag og lørdag kan man runde festivaldagen af
med et smut forbi Café Valdemar til en gang jamsession.
En tradition som mange sætter pris på.
Begge aftener byder på garvede musikere, som sørger for
opvarmning og styrer løjerne på scenen.
Fredag nat er værterne saxofonist Christoffer Find,
trommeslager Søren Pedersen og bassist Jakob Jakobsen.
Lørdag nat er værterne saxofonist Oilly Wallace, guitarist
Johannes Wamberg og trommeslager Chris Falkenberg.
Det foregår alt sammen i intime rammer tæt på publikum,
så mød op og vær med til at opildne musikerne og skabe
den rette jamstemning.

Lineup
Hans Christian Erbs - trompet
Stefan Ringive - trombone
Christoffer Find - saxofon
Henrik Silver - tuba/trombone
Søren Pedersen - lilletromme
Jens Kristian Dam Pedersen - stortromme
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Musikalsk GrundKursus (MGK)
Lørdag den 30. juli kl. 10.00
Torvet - domkirken
Syddansk Musikkonservatorium
Lørdag den 30. juli kl. 13.00
Torvet - domkirken

Ribe Jazzfestival har fra den spæde start
lagt vægt på at give unge musikere fra det
lokale musikmiljø mulighed for at optræde
på festivalen.
Tidligere år er det sket på mindre scener
rundt om i byen, men som noget særligt i
år har vi valgt at lade de unge
musiktalenter, som kommer fra
henholdsvis Kulturskolen i Esbjerg (MGK)
og Syddansk Musikkonservatorium
ligeledes i Esbjerg, give koncert og vise
deres kunnen på den store scene på
torvet.
De vil optræde med forskellige slags
musikformer, der rækker fra den
traditionelle jazz til de mere blandede
genrer inspireret af hip-hop, funk og den
nyere jazz.
Vi opfordrer hermed publikum til at møde
frem og bakke de unge musiktalenter op.
De fortjener det i den grad!
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Børnejazz - Æsken
Lørdag den 30. juli kl. 10.30
Rosenhaven, Quedens Gaard

Der er dømt autentisk og uforfærdet musik med
energi, nærvær, kant, nerve og masser af sjov, når
børnejazz-gruppen Æsken fyrer den af i
Rosenhaven, Quedens Gaard. Gruppen lover
således håndspillet svedigt musik, som får selv
rotterne på loftet til at svinge ballerne.
Fælles for alt, hvad Æsken laver, er, at gruppen er
drevet af hjerteblod for børn og for musik, en
kombination, som gruppen har haft stor succes med
og også høstet stor anerkendelse for. I 2017 blev
Æsken således prisbelønnet med en Danish Music
Awards – Børnejazzprisen.
Det har ført til optræden på både store og små
scener som for eksempel Langelands Festivalen,
Copenhagen Jazz Festival, Aarhus Jazz Festival og
Riverboat Jazz Festival i Silkeborg samt på
biblioteker og i institutioner overalt i Danmark.
Nu er turen så kommet til Ribe Jazzfestival, så tag
børn og børnebørn i hånden og lad dem ikke gå glip
af denne oplevelse!

Line up:
Sidsel Bech Kiilerich - guitar, vocal
Janus Holst Aaen - guitar, vocal
Kristian Koldbro – bas
Scott Westh - trompet
Lasse Bech Kiilerich - trommer
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Helle Møller / Henrik Bülow Duo
Lørdag den 30. juli kl. 12.00 (Dørene åbnes kl. 11.30)
Frokostjazz - Hotel Dagmar
Entré: 100,Frokostjazzen på Hotel Dagmar byder på en blanding af gamle
amerikanske standards og nye danske serveret af duoen Helle
Møller og Henrik Bülow.
I første sæt præsenterer Helle Møller sin fortolkning af sange
hentet fra musical- og pophits fra 30'erne og 40'erne af
komponister som Cole Porter, Rodgers & Hart og Gershwin.
I koncertens anden del bliver nyere danske sange taget under
kærlig musikalsk bearbejdning, hvor Kim Larsen og C.V.
Jørgensen får et drys nordiske klange. Sebastian danser en hed
bossa nova, John Mogensen går afro og Trille tager turen til
New Orleans.
Helle Møller har været vidt omkring i det musikalske landskab
med soul, show, musical, bulgarsk folkemusik, sydafrikansk
pop og fri improvisation. Jazzen er hun dog altid vendt hjem til,
for det er i dens frie rammer, hun nyder allermest at være.
Pianisten Henrik Bülow er uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium og har spillet med et utal af aarhusianske
jazz-grupper.
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Man kan bestille en
frokostplatte til 195,- på tlf:
75 42 00 33

Jazzplatte kan bestilles på tlf:
21 90 21 41

Wallace & Wamberg
Lørdag den 30. juli kl. 12.00
Frokostjazz - Terpager & Co.
Entré: 130,Denne superbe musikduo disker op med et repertoire, der
består af en blanding af original musik, fri improvisation og
gamle kendte standards.
Oilly Wallace (f. 1996) og Johannes Wamberg (f. 1991)
hyldes begge som to af de største unge talenter på den
danske jazzscene. De seneste år har de to også været at finde
på de store scener, både sammen og hver for sig, involveret i
mange forskellige projekter inden for pop, R'n'B og rock.
De har kendt hinanden i årevis og dette venskab kommer til
udtryk i et helt særligt, symbiotisk sammenspil. Når de to
mødes og spiller, er musikken et mødested, hvor der er plads
til både leg og følsomhed, melankoli og ren og skær glæde.
Line up:
Johannes Wamberg - guitar
Oilly Wallace - saxofon
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Baun on Beatles
Lørdag den 30. juli kl. 14.00
Ribe Bryghus - Entré: 150,Baun on Beatles er en jazztrio, der med nærvær og
nysgerrighed fortolker Beatles' bagkatalog i nye
dynamisk-jazzede versioner.
Med pianist og sanger Søren Baun i spidsen,
præsenteres gamle klassikere i nye klæder, når trioen
legende bevæger sig mellem jazz, latin, bebop og funk.
En barndom med plader på grammofonen, og en fælles
passion for jazz har været springbrættet for, at Baun on
Beatles nu er blevet en tæt trio, som udover Søren Baun
består af bassisten Morten Lundsby og trommeslageren
Ulrik Brohuus, der er erfarne og kendte musikere fra
andre sammenhænge.
”Topklasse”, lyder prædikatet fra Beatles-eksperten og
foredragsholderen Per Wium om trioens Beatlesfortolkninger.
Line up:
Søren Baun - klaver, sang
Morten Lundsby - kontrabas
Ulrik Brohuus - trommer
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The Funky Butts
Lørdag den 30. juli kl. 15.30
Torvet – domkirken
Stilarter fra rock’n’rollens fødeby, New Orleans, såsom
secondline, junkie-blues og funky-butt.
Det er hvad trioen The Funky Butts vil forlyste publikum
med på scenen ved domkirken lørdag eftermiddag.
Ambitionen for trioen er at ramme en ligefrem og
autentisk sound, som leder tankerne hen på nattelivet i
New Orleans’ gader, hvor der altid findes en
undskyldning for at holde en fest, spise jambalaya og
danse til fødderne falder af.
The Funky Butts er inspireret af blandt andet Dr. John,
Professor Longhair, Fats Domino, Ray Charles, Jerry Lee
Lewis og Sp-Just-Frost.
Trioen blev født i 1999, og lysten til gøre nætterne svedig
og dele en forkærlighed for New Orleans Rhythm &
Blues med en masse glade mennesker er større end
nogensinde, forsikrer The Funky Butts.
Line up:
Thomas Albrechtsen - klaver, vokal
Mads Pugholm - trommer
Claus Hansen - bas
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Flat Bop
Lørdag den 30. juli kl 18.00
Torvet - domkirken
Flat Bop er en trio, der har sit afsæt i hammondorglet,
som er stammen i bandets lyd. Dertil kommer saxofon og
trommer, der er med til at fuldende det klassiske
trioformat, som især ses i den amerikanske orgeljazz.
Musikken trioen spiller tager udgangspunkt i den jazzede
tradition og har udviklet sig til at være en blanding af
forskellige genrer som for eksempel funk, soul og blues
til mere moderne kompositioner, der stikker mere ud fra
de gængse rammer.
”Musikken er drillende, præget af smittende livsglæde,
og så inviterer den op til dans – trods temposkift”. ”Man
bliver både fanget og smittet af Flat Bops legesyge,
usædvanlige spilleglæde og uhøjtidelige selvironi, der
dog aldrig truer hverken ekvilibrisme eller musikalitet.”,
hedder det blandt andet i anmeldelser af trioens musik.
Line up:
Christoffer Gausdal Find - saxofon
Gunnar Sjur Ringøen - hammondorgel
Chris Falkenberg - trommer
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Jacob Fischer - Yasser Pino Duo
Lørdag den 30. juli kl. 19.00
Quedens Gaard - Entré: 100,Smægtende sydamerikanske rytmer med Bossa Nova,
Salsa og Choro står på musikmenuen til denne intime
koncert.
To musikere fra hver sin verdensdel, den cubanske
kontrabassist Yasser Pino og danske Jacob Fischer på
guitar, mødes her i udsøgt duo-samspil i deres fælles
begejstring for de latinamerikanske rytmer.
Som kær gæst på Ribe Jazzfestival i efterhånden mange
år behøver Jakob Fischer næppe nærmere præsentation.
Yasser Pino er født i Havana men nu bosiddende i
København. Han er en alsidig og anerkendt musiker, der
er meget benyttet som 'sideman' men også samler folk
omkring sig til egne musikalske projekter.
Line up:
Jacob Fischer - guitar
Yasser Pino (cuba) - kontrabas
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Schackmates
Lørdag den 30. juli kl. 20.00
Termansens - Entré: 150,-

Med et Hammond B3 orgel i absolut centrum bliver
der her disket op med såvel kendte standards og
soul-jazzklassikere som egne numre fra bandets
roste live album ”Schackmates”. Groovet fra et
soulband og de melodiske og solistiske
finurligheder hentet fra jazzen udgør ingredienserne
i denne musikalske gryderet, som kvartetten
omsætter til en råswingende, energisk og
stemningsfuld oplevelse for publikum.
Line up:
Martin Schack - hammondorgel
Mårten Lundgren - trompet
Jesper Løvdal - tenorsax
Karsten Bagge - trommer
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The Jazz Groove feat. Mathias Heise
Lørdag den 30. juli kl. 21.30
Torvet - domkirken
The Jazz Groove feat. Mathias Heise er en kvintet samlet af
jazzpianist og soulsanger Søren Baun.
Gruppen spiller udadvendt, livsbekræftende og groovy
musik der gerne skulle ramme både krop, sind og
smilemuskulatur.
Repertoiret spænder vidt fra originaler af Heise og Baun til
souljazz, brasil og nye jazzfunky udgaver af udvalgte
popsange og Stevie Wonder.
Musikerne er alle velbevandrede og efterspurgte på den
danske jazzscene - stærke solister hver især - og kommer
sammen helt udover scenekanten!
Med denne besætning og mundharpespilleren Mathias
Heise som ekstra krymmel på den musikalske lagkage er
der således lagt op til en festlig og fornøjelig lørdag aften
på domkirkepladsen.
Line up:
Mathias Heise - kromatisk mundharpe
Søren Baun - keys, sang
Pelle Von Bülow - guitar
Morten Lundsby - bas
Zoltan Csörsz Jr. - trommer
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Jazzgudstjeneste
Kirketerp & Møller Trio
Søndag den 31. juli kl. 10.00
Torvet - domkirken
Festivalen fortsætter den gode tradition med en
jazzgudstjeneste på den store scene søndag formiddag i
samarbejde med Ribe Domkirke.
Den musikalske del af gudstjenesten forestås i år af Kirketerp
& Møller Trio, som har mange års erfaring som orkester og
indgående kendskab til den danske salmebog.
Trioen understøtter salmernes oprindelige karakter som
fællessang, og sammensmelter dette med jazzens legende
væsen og klangunivers. Arrangementerne udføres med respekt
for begge traditioner, men trioen ynder også at bringe andre
inspirationskilder i spil. Man kan således se frem til en
spændende samklang mellem den danske liturgiske tradition
og musik anno 2022, og hvor der både spilles for og med
kirkegængerne.
I tilfælde af af dårligt vejr rykker gudstjenesten ind i
domkirken.
Line up:
Katrine Kjeldskov Kirketerp - vokal
Adam Møller Bjerrum - piano
Benjamin Møller Kirketerp - bas
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Come Sunday
Søndag den 31. juli kl. 12.00
Torvet - domkirken

Jacob Fischer Quartet feat. Zier Romme Larsen
Søndag den 31. juli kl. 14.00
Torvet - domkirken

Hvad er mere oplagt til en søndagskoncert end trioen
”Come Sunday”. Oven i hatten vil trioen anført af
orgeljazzens grand old man Kjeld Lauritsen divertere med
lyrisk jazzmusik med kompositioner af Duke Ellington og
Billy Strayhorn samt egne bidrag for på den måde at sikre
en blid opvågnen til endnu en skøn dag på Ribe Jazzfestival.
Som oftest spiller gruppen inde i kirkerne, men denne
søndag bliver det jazz i det fri til glæde for dem, der har
været i kirke og dem der har sovet længe oven på en hård
nat med dejlig jazzmusik.
Organisten Kjeld Lauritsen er en af pionererne inden for
orgeljazz i Danmark og medbringer sit store Hammondorgel
med snurrende leslie-højttaler og fuldt pedalspil.
Tenorsaxofonisten Jan Harbeck bidrager med smægtende
lyriske toner på sit instrument og Casper Mikkelsen er sat til
at betjene trommerne på bedste vis.

Til festivalens afslutningskoncert søndag har guitaristen
Jacob Fischer i år samlet en superb kvartet, som vil
divertere publikum med evergreens i den på én gang
elegante og hårdt swingende jazzstil, som man kender det
fra Nat King Cole og Oscar Peterson.
De medbragte musikere omfatter Zier Romme Larsen - et
af de unge kæmpetalenter der stormer frem på jazzscenen
i disse år. Ziers Oscar Peterson inspirerede klaverspil er
virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige. Desuden
Yasser Pino fra Cuba, som med sit rytmiske intense
basspil tilføjer et sydamerikansk islæt. Kvartetten
fuldendes af den sprudlende virtuose ungarsk/svenske
trommeslager Zoltan Csörsz samt sidst men ikke mindst
Jacob Fischer.

Line up:
Kjeld Lauritsen – hammondorgel
Jan Harbeck – tenorsax
Casper Mikkelsen - trommer
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Line up:
Jacob Fischer - guitar
Zier Romme Larsen - piano
Yasser Pino - bas
Zoltan Csörsz - trommer
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Adresseliste for
spillesteder:
Hotel Ribe - Sønderportsgade 22
Termansens - Sønderportsgade 17
Hotel Dagmar - Torvet 1
Quedens Gaard - Overdammen 10
Terpager & Co. - Mellemdammen 18
Café Valdemar - Sanct Nicolaj Gade 6
Ribe Bryghus - Seminarievej 16B
Læs mere om Jazzin'Ribes koncerter og
arrangementer på www.ribejazz.dk

eller følg os på Facebook og Instagram!
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