
Kære medlemmer, 
 
Traditionen tro har vi lavet et lille program med rundtur i jazzfestivalen - denne gang en søndag 
eftermidddag, nemlig den 5. juli! Udgangspunktet er - som også sædvanligt - de udendørs gratis 
koncerter, med mulighed for at opleve nogle af jazzens mange SWINGENDE stilarter. 
 

 
 
Nogenlunde sådan i denne rækkefølge forestiller jeg mig, at det bliver: 
 
Vi mødes kl 14.00 på pladsen ved metrostationen på Kongens Nytorv, (ved trappen). 
 
Herfra går vi - i roligt tempo - forbi Mindeankeret i Nyhavn - og lytter en lille ½ times tid til Kjeld 

Lauritsen band, featuring Miriam Mandipira (sang). Herlig melodiøs swingjazz. 
 
14.30 Går vi mod Kongens Have for at høre Ernie Wilkins Almost Big Band - mere swing jazz 
 
16.00 Efter 1 time med dette - næsten bigband - overtager Niels Jørgen Steens A-team scenen med 
sangeren Bobo Moreno. 
 
 
Så er klokken vel efterhånden blevet: 
 
17.00 - og hvis vi stadig har plads til mere jazz vil vi gå forbi Palæ Bar - (der er sikkert fyldt) i så 
fald må vi nøjes med at høre Dale Smith Blues Band fra gaden. 
 
og for de rigtigt seje kan vi slutte ved Skuespilhuset, hvor Maria Faust Sacrum Facere - 21st 
Century Jazz - sikkert kan få os lidt op i omdrejninger igen! 
 



Undervejs vil der i hvert fald i Kongens Have være muligheder for at få slukket tørsten , man kan 
også selv medbringe sine egne drikkevarer! 
Hvis der er stemning for det, kan vi måske finde et sted at spise, inden vi skilles. 
Vejret spiller naturligvis ind en sådan dag - regner det undervejs må vi improvisere....... 
og skulle nogen blive trætte undervejs og ikke orke længere, er det naturligvis helt ok, vil vil blot 
gerne vide det, hvis I hopper af turen! 
 
Tilmelding til turen til: Birgitte.Reuther@mail.dk  senest den 2. juli !! 
 
På musikalsk genhør og genkik!! 
 
 

Udvalg for Film, Teater og Musik 
Kurt Christensen 
 


