Vi betaler musiken – I støtter baren

I teltet Skt. Pauls Kirkeplads
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Støt vore annoncører – de støtter os

Velkommen i Jazz & folk teltet

For 16. gang (kunne have været 17. gang) byder jazz- & folkteltet
på god og glad musik på Skt. Pauls Kirkeplads.
Vi glæder os til at se jer i festlig stemning og godt humør, efter at vi forhåbentlig
har fået styr på den lille fætter som har huseret det sidste års tid.
Vi tror og håber på, at der er så meget styr på fætteren, at vi kan få nogle
fornøjelige timer i teltet sammen med jer. Vi vil gøre vort bedste til at
rammerne er i orden, så håber vi, at i kan fylde dem ud med humør
og stemning. I den anledning har vi taget festuge temaet op:
”vi er sammen om det”
Den første søndag vil vi videreføre traditionen med fællessang og
underholdning. Til at forestå dette kommer Aarhus Viseklub. Så slut op
og lad os sammen synge den trælse fætter hen hvor peberet gror.
Vi fra spejdermuseet ser frem til nogle fornøjelige dage, som forhåbentlig
give et pænt overskud til driften af spejdermuseet i Århus, god festuge.
Vi ønsker jeg alle en god festuge
På teltets vegne
Helge Rossen
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NYE FORDELE

KUN FOR ÆLDRE SAGENS
MEDLEMMER I GF

Holder du lange ferier, som koster dyrt i forsikring?
Kun for Ældre Sagens medlemmer udvider GF Forsikring nu dækningen af antal rejsedage. Rejseforsikringen dækker fremover rejser
på op til 90 dage – uanset hvor mange gange om året du rejser.

Er du med på elcykel-bølgen?
Når du har en indboforsikring med cykeldækning hos GF, så er
dækningen automatisk udvidet for din elcykel. Det betyder fx,
at skader på selve cyklen også er dækket, hvis du fx skulle være
så uheldig at vælte.

Vil du også have ubegrænset dækning af smykker?
Guld, sølv og andre værdigenstande dækkes uden begrænsning
– inden for den forsikringssum, du har valgt – hvis du fx bliver
udsat for indbrud.

Få mere at vide
Som medlem af Ældre Sagen kommer du med i en
forsikringsgruppe, specielt til Ældre Sagens medlemmer. Hvert år gør vi bilskaderegnskabet op, og
jo færre skader, jo flere penge sender vi retur til dig.
Kontakt os på tlf. 86 13 32 55, og få mere at vide
om dine nye fordele som medlem af Ældre Sagen.

GF Aarhus
Skejby Centret, Skelagervej 5-9 ∙ 8200 Aarhus N ∙ Tlf. 86 13 32 55 ∙ gf-aarhus.dk
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Festugebuffet
på Peter Gift
FREDAG D. 27. AUG. - LØRDAG 4. SEP. KL. 1200 - 15 00
NB! Smørrebrød mandag d. 30. aug.
Marinerede sild m/ kapers, løg, små tomater og dild
Fiskefilet m/ remoulade og citron
Lun leverpostej m/ bacon og champignon

Vi anbefale
r
en kold fad
øl
til buffeten
!

ges
Hjemmelavede tarteletter m/ høns i asparges
at
Hjemmelavede frikadeller m/ kartoffelsalat
Ribbensteg m/ rødkål
Ost m/ kiks, vindruer og marmelade
Rabarbertrifli m/ makroner og flødeskum

kr.

149,-

Peter Gift • M. P. Bruuns Gade 28 • 8000 Århus C • Telefon 86 12 01 63 • www.petergift.dk

ÅRHUS FESTUGE 2021

5

JAZZ- & FOLKTELTET

Støt vore annoncører – de støtter os

Vi ønsker alle
en god Festuge.

Byens mest
sælgende
ejendomsmægler
i 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 og 2018*
*

Kilde: boligsiden.dk

danbolig Aarhus City.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
M.P. Bruuns Gade 13, 8000 Aarhus C
Tlf.: 8617 4700 · aarhus-city@danbolig.dk
JAZZ- & FOLKTELTET
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- en del af Aarhus siden 1952

I SchweizerB
Bageriet lavverr og bager vi alt fra bunden.
Vi er håndværkere og
g brug
ger kun
n de bedste råvarer.
Det gæld
der ogsså i vorres frisksmurte sandwich og salater.

M. P. Bruuns Gade 56 - 8000 Aarhus C - T: 8612 3447
www.schweizerbageriet.dk
ÅRHUS FESTUGE 2021
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RENGØRING PÅ HØJT NIVEAU
PRIVAT & ERHVERV
miljorent.dk
Yrsavej 36, st. . 8230 Åbyhøj . salg@miljorent.dk . 86 15 78 55

Malerfirma Dalsgaard & Co. A/S
Tomsagervej 17, 8230 Åbyhøj • Tlf.: 86 18 30 22 • CVR: 21 04 29 43
JAZZ- & FOLKTELTET
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Dennis Høyer-Nielsen
Tømrermester
-

J. Michaelsens Gade 3, st
8000 Århus C
Mobil 2044 7005
ZZZDDUKXVWVGNPDLO#DDUKXVWVGN

6¡UHQ1\PDUNVYHM+¡MEMHUJ
7OI

Passer din bank ordentligt på din økonomi?
Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne.

PRGHOWRJ
Aarhus Antik.
$DUKXV$QWLN
Aarhus Mønthandel.
$DUKXV0¡QWKDQGHO
Alt under én hat....
$OWXQGHUKDW
Malermester

HENRIK KRISTIANSEN ApS
'2+8¿83'JJ &

2,J%#!$"!

6NW3DXOV.LUNHSODGVcUKXV&
7HOHIRQ
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BUSHØJVEJ 196 · 8270 HØJBJERG
TLF. 20 120 130 · 86 11 73 22
E-MAIL: MALER@BANSMANN.DK

Maler- og tømrerarbejde
udføres af faglærte
håndværkere
JAZZ- & FOLKTELTET
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-07U\NOXIW$6HUHQI¡UHQGHRJFHUWLÀFHUHWXGE\GHUDIHQWUHSUHQ¡UPDWHULHOWLOXGOHMQLQJ
Fra vore afdelinger i Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers, Holstebro, Kolding, Billund, Vejle og Skjern
rådgiver og servicerer vi Danmark med kort- og langtidsudlejning af komprimeringsmateriel, lifte/teleskoplæssere,
moderne skurvogne, grave- og læssemaskiner samt meget mere. Kompetente medarbejdere med erfaring,
HQ K¡M JUDG DI VHUYLFH RJ ÁHNVLELOLWHW VDPW NRQWLQXHUOLJH LQYHVWHULQJHU VLNUHU DW GX InU GHW ULJWLJH PDWHULHO
Første gang – og til tiden.
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Arosia
af mange kaldet ”Århus Byorkester” startede helt tilbage i efteråret 1958 som ”Århus Fodvarmere” med ganske unge musikere, der havde lysten og spillegejsten indenfor den traditionelle jazzgenre. I de første år af orkestrets levetid spillede
man lystigt i datidens mange jazzklubber i det ganske land
og foretog flere ture til udlandet. bl.a. til Tyskland, Holland og
Grønland. De ældste medlemmer i orkestret påstår stadig hårdnakket, at man spillede,
samtidig med The Beatles i Hamborg!?
I Aarhus-jazzens ”guldalder-periode” i 70’erne og 80’erne voksede orkestrets popularitet betragteligt.
AROSIA • FREDAG 27. AUGUST KL. 16.00 - 19.00

Booze
Brothers
er et 10-mands stort, professionelt orkester, som siden 1989
har leveret shows og koncerter fyldt med humor, galskab og
spontanitet.
Ti musikere iført sorte hatte, solbriller, jakkesæt og slips signalerer party-time fra første takt: skinnende messing, Fender, Pearl, Hammond og en energisk forsanger leverer soul- og
bluesmusikkens største klassikere.
Inspireret af kultfilmen The Blues Brothers og med musik der har rod i 60’ernes og 70’ernes soul, blues og rock’n roll har Booze Brothers’ musik en usædvanlig bred appel - tidløse,
swingende og velkendte hits, får danseglæden frem i enhver. Uanset alder.
BOOZE BROTHERS • FREDAG 27. AUGUST KL. 20.00 - 23.00

M. P. Bruuns Gade 49
ࠫYO\Z*
Telefon 51 85 76 96

Telefon 23 29 44 60
JAZZ- & FOLKTELTET
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Spejdermuseets Venner

Du kan støtte museet økonomisk ved at melde dig ind i museets støtteforening
”Spejdermuseets Venner”.
Når du er medlem, vil du modtage museets årlige spejderhistoriske skrift.
Desuden vil du blive inviteret til Museumstroppen ”ODINs velEGNEde”s årlige
tropsarrangement hvor vi besøger skiftende spejderhytter.
Her spiser vi sammen, ser på naturen og afvikler en munter dyst
i spejderfærdigheder, men tilpasset medlemmernes fysik.
Tegn dit medlemskab i Jazz- og Folkteltet eller indsæt kontingentet minimum
kr. 200 på Støtteforeningens konto i Danske Bank 1551 0004 483707.

Professionelt
arbejde for
private og for
erhvervskunder
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Errboe & Svarrers
humor og jazzforsyning
To generationer mødes i musikkens og humorens hjørne. Oldermanden Anders Errboe fra Harmoniorkestret Kærne og Østjydsk
Musikforsyning - samt opkoblingen Jan Svarrer fra et virke med
sig selv, trioen Bramsen, Amstrup og Svarrer og forfærdelig meget andet.
Tidligere har de to figureret i trio med Jesper Klein, indt i l dennes legemlige retræte. Faktisk er herværende duo et udkommende af denne trio, som så er fortsat i grundlæggerens
ånd.
Med eksempler fra verdens- og hverdagsmusikken i levende gengivelse, vil de to oplyse om,
hvorfor den musikalske humor aldrig bliver umoderne.
Og så iøvrigt udfylde generationskløften med et glas øl...
ERRBOE & SVARRER • LØRDAG 28. AUGUST KL. 12.00 - 15.00

Second
Line Jazzband
Traditionell jazz fra Göteborg, Sverige
Second Line Jazzband fra Gøteborg i Sverige startede deres
karriere allerede tilbage i 1989 og på det tidspunkt var de fleste af bandets medlemmer teenagers. Der er i dag stadig 4 af
bandets oprindelige 6 medlemmer tilbage. Second Line Jazzband har hurtigt etableret sig som et af Europas mest populære traditionelle jazzbands og har spillet på de fleste klubber, festivaler og har medvirket
i både TV og radio udsendelser i lande som Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Schweiz,
Holland, England, Nordirland, Skotland og selvfølgelig i Sverige. Orkestret har udgivet 13
Cd’er, hvoraf den seneste “Get out of here” kom på markedet i juni 2012.
Second Line Jazzbands popularitet skyldes musikernes store formåen til at skifte stilarter,
repertoire og musikalske retninger under en koncert og samtidigt være tro mod den New
Orleanske inspirerede stil bandet har.
SECOND LINE JAZZBAND • LØRDAG 28. AUGUST KL. 16.00 - 19.00

Sidetrackers
Nyt band med gamle kendinge ser dagens lys. Sidetrackers
boltrer sig i blues, roots og ballader og råswinger sig ud på landevejen i 2019.
Sidetrackers er lyden af slideguitar, Hammondorgel,
rock’n’roll-piano og trommer. Trioen byder på både egne kompositioner og udvalgte bluesklassikere. De er ikke bange for
indimellem at gå til kanten af konventionerne og syre ud med wah wah pedalen i sving
eller kaste sig ud i et melodisk instrumentalnummer.
SIDETRACKERS • LØRDAG 28. AUGUST KL. 20.00 - 23.00
JAZZ- & FOLKTELTET
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Aarhus
Viseklub
Dagen står i visens tegn.
Aarhus Viseklub kommer og underholder denne gang.
Se omtale af Aarhus Viseklub nedenfor
Vil du være sikker på en siddeplads, kan du bestille en
frokostplatte til kr. 200,- inkl. 1 øl og 1 snaps. Bestilles på
tlf. 40 38 88 83.
Spisning fra kl. 12-13
Aarhus Viseklub kl. 13-15.
Aarhus Viseklub er en forening, som har eksisteret i Aarhus i over 20 år, og som i dag tæller
10 aktive visesangere.
Formålet med Aarhus Viseklub er at udbrede og vedligeholde den danske visetradition og
samtidig udvikle visesangen, så den har mulighed for at bibeholde sin plads i dagens vældige vifte af musiktilbud i alle genre.
Aarhus Viseklub afholder visecaféer i Huset Trøjborg for sin faste vennekreds og andre interesserede. Det foregår hver den sidste søndag i måneden fra september til april. Til disse
visecaféer kan du høre en bred vifte af både nye og gamle viser, og der er altid indlagt flere fællessange i programmet. Repertoiret spænder vidt over bl.a.: Gamle og nye revyviser,
Danske, nordiske og andre landes folkesange, Sømandssange, Dansktop, Højskolesange Alt
fra Carl Nilsen og Jeppe Aakjær til Kim Larsen, Lilholt, Sebastian, Løverne og alle de andre.
Viseklubben har også, sine egne sangskrivere, som fra tid til anden disker op med egne
tekster og kompositioner, - sjove, finurlige eller mere underfundige.
Det hele afvikles i en hyggelig og afslappet atmosfære.
AARHUS VISEKLUB
Denne gang med:
Lissie og Jørgen Bang
Jes Halding
John Nørgaard
Frank Pedersen
H. A. Lund
Byder på en fornøjelig eftermiddag
med fællessang og ´sjove og underfundige viser`
- NOGLE MERE UNDERFUNDIGE END ANDRE!
AARHUS VISEKLUB • SØNDAG 29. AUGUST KL. 12.00 - 15.00

ÅRHUS FESTUGE 2021
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Mandag den 30. august

LUKKET ARRANGEMENT
Kl. 18 til 19 er der stegt flæsk med persillesovs (syv skiver pr. person),
MOD FORUDBETALING
pris 250 kr./kuverten.
Øl, vin og vand ad libitum gælder til kl. 21.
Alle kan deltage - både damer og herrer.
Reservation til arrangementet senest fredag den 28. august på tlf. 40 38 88 83.

Kl. 19.00 - 22.00
TONICA’s Tyrolere
TONICA’s Tyrolere blev dannet i 1951 som en selvstændig gruppe
under Harmoniorkestret TONICA, Aarhus og består af 15-20 musikere
med forsanger og egen dirigent, tubaspilleren Lars Olsen.
TONICA’s Tyrolere har i mere end 37 år underholdt i Aarhus Festuge i
TONICA’s populære telt ”Klosterhaven” på Klostertorvet i Aarhus.
Festugeledelsen har siden 2008 desværre ikke ønsket at ”Klosterhaven” skulle fortsætte.

TONICA’s Tyrolere stiller stadig op og spiller gerne til oktoberfester,
festivaller, halballer , firmafester o.lign. Orkesteret spiller både original
tyrolermusik, syng-med-potpourrier og anden festlig dansemusik.
Der er altid garanti for fest og glade dage, når TONICA’s Tyrolere spiller op.

JAZZ- & FOLKTELTET
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Original Tender repræsenterer en verden af færdigblandede, klassiske cocktails på
flasker nemme at medbringe super praktisk, samt fustager til dit næste event/fest.
Original Tender er baseret på de originale klassiske opskrifter – kun tilsat det bedste
spiritus det betyder, at hver gang du smager en Original Tender cocktail, oplever du
noget ganske autentisk. Ingen unaturlige tilsætningsstoffer, men en blid forarbejdning
af alle råvarer og en efterbehandling, hvor alle naturlige smagsnuancer bibeholdes.
Vi praler af vigtigheden af at vores cocktails smager ens hver gang, og smager af en mere.
”Drømmen var at skabe cocktails, der kunne nydes og serveres af alle”
www.originaltender.dk
Vores cocktails er at finde i det ganske land på barer, hoteller, restauranter, natklubber samt lækre specialbutikker.
Vi hos Original Tender har altid den største fokus på glade og tilfredse kunder, vi leverer altid som lovet.
Original Tender står til jeres rådighed, rigtig god sommer.

ÅRHUS FESTUGE 2021
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Skt.
Pauls Band
En fantastisk sangerinde, en forrygende sanger (der også spiller tuba), en uovertruffen dirigent og arrangør, 5 trompeter, 5
basuner, 5 saxofoner, en pianist, en guitarist, en trommeslager og en kontrabassist. En lydmand, en ”stagehand” og en fotograf.
Det er opskriften på Sankt Pauls Band.
Bandet så dagens lys i 2002, da den legendariske saxofonist og entertainer H.C. Vartenberg
fik ideen til at starte et big band.
Gamle venner og medspillere fra blandt andet Peder Pedersens Big Band meldte sig hurtigt
og snart var Sankt Pauls Band en realitet.
SKT. PAULS BAND • TIRSDAG 31. AUGUST KL. 12.00 - 15.00

Mölle’
s
Folkemusik på den ”fede” måde, det er hvad du kan forvente af
Mølles.
Mølles giver dig musikken tilsat deres egne danske tekster,
som er både med saft, kraft og en hel del humor akkompagneret af fingerspitz-gefûhl guitarspil, af bedste mærke.
Mølles er lige hvad du har brug for, så ryger humøret helt i top.
På en 12 skala svarer de til et 13 tal.
Selvom du sidder ned, gætter jeg på at du får lysten til en swing om med lillemor, for Mølles
får det bedste frem i alle.
Mølles kan deres Don McLean, deres Eagles og alle de andre ”fede” folkemusik kunstnere til
fingerspidserne og ”MÅSKE MÅSKE IKKE, SÅ SES VI IGEN”
VESTRE JAZZVÆRK • TIRSDAG 31. AUGUST KL. 16.00 - 19.00

Booze
Brothers
er et 10-mands stort, professionelt orkester, som siden 1989
har leveret shows og koncerter fyldt med humor, galskab og
spontanitet.
Ti musikere iført sorte hatte, solbriller, jakkesæt og slips signalerer party-time fra første takt: skinnende messing, Fender, Pearl, Hammond og en energisk forsanger leverer soul- og
bluesmusikkens største klassikere.
Inspireret af kultfilmen The Blues Brothers og med musik der har rod i 60’ernes og 70’ernes soul, blues og rock’n roll har Booze Brothers’ musik en usædvanlig bred appel - tidløse,
swingende og velkendte hits, får danseglæden frem i enhver. Uanset alder.
BOOZE BROTHERS • TIRSDAG 31. AUGUST KL. 20.00 - 23.00

JAZZ- & FOLKTELTET
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Køb malermesterens
egen vægmaling
Du ﬁnder Tidens Farver tre steder i det nordlige Aarhus.
Centralt beliggende med gode parkeringsforhold

www.tidensfarver.dk

Møllevangs Allé 151 I Århus V I T 86 10 16 11
Ndr. Strandvej 84 I Risskov I T 86 17 77 54
Tordensskjoldsgade 72 I Trøjborg I T 86 10 77 88

NORDBYENS HYGGELIGSTE CAFÉ
CAFÉ ALBERT BYDER VELKOMMEN I HYGGELIGE OMGIVELSER I ÅRHUS.
DER ER PLADS TIL BARNEVOGNE SÅVEL INDENFOR SOM LIGE UDEN
FOR VORES VINDUER.
NYD EN SANDWICH, PASTASALAT OG KAGER I VORES HYGGELIGE
CAFÉ, ELLER FÅ DIN MAD ‘TO GO’. VI BRINGER OGSÅ MAD UD I HELE
ÅRHUS.

Albert Café & sandwichbar

Køkkenets åbningstider:

Møllevangs Allé 151

Mandag - torsdag: 10.00 - 20.00

8210 Århus V

Fredag: 10:00 - 20:30

T: 8615 1611

Lørdag: 10.00 - 16.00

W: www.cafealbert.dk

Søndag: 10:00 - 19:00

ÅRHUS FESTUGE 2021
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Menukort
Drikkevarer
Alm. øl
30 cl./50 cl./kande . . 45/60/190 kr.
Vin 23 cl./flaske . . . . . . . . 60/160 kr.
Snaps mm 2 cl./10 stk. . . . .25/150 kr.
Sæt 50 cl. øl + snaps mm. . . 65/80 kr.

Mad
Stegt pølse m/brød . . . . . . . . . . 45 kr.
Stegt pølse m/kartoffelsalat . . . 50 kr.
Frikadelle m/kartoffelsalat . . . . 50 kr.

Drinks
Vodka/rom/gin/aperol
4cl./kande . . . . . . . . . . . 60/400 kr.
Irsk kaffe 2 cl. wisky . . . . . . . . . 40 kr.
Somersby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kr.
Sodavand 30 cl.. . . . . . . . . . . . . 30 kr.
Vand 50 cl. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kr.
Kaffe/te krus. . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.
Div. snacks . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kr.

Frokostplatte
incl. 50 cl. øl og 2 cl. snaps 200 kr.
platte bestilles og betales senest dagen før kl. 12
bestilling på tlf. 40 38 88 83
JAZZ- & FOLKTELTET
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16 gange tjikkerlikker for Jazz- & Folkteltet
”Tjikkerlikker, tjikkerlikker, tjav, tjav, tjav”. Det er det rene volapyk. Det betyder ikke noget – og så betyder det
alligevel utrolig meget for spejdere. Når der skal råbes hurra, råber vi tjikkerlikker, og det har vi gjort i hvert fald
siden 1924, hvor der var Verdensjamboree i Danmark.
Det er 16. gang vi i Aarhus Festuge byder velkommen til et par festlige timer i teltet på Skt. Pauls Kirkeplads med
god musik og et godt glas - uanset om tørsten og smagen går efter skummende øl, vin eller vand.
På Spejdermuseet er vi stolte af, at vi kan være værter for det vi selv og især vores mange gæster opfatter som
perlen blandt de folkelige aktiviteter i Aarhus Festuge.
Museet holder til på Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg, hvor vi tager imod hver lørdag kl. 10-13. Også i
festugen. Vi fortæller den lokale historie om spejderbevægelsen – uanset om uniformsfarven har været grøn, gul
eller blå. Vi er til for alle spejdere. Det er et privat museum, der drives uden nogen form for oﬀentlige tilskud og
ved frivilliges indsats. Det vil vi gerne fortsætte med, men vi har selvfølgelig driftsomkostninger – ikke mindst til
huslejen.
Her er jazzteltet en uvurderlig hjælp. Hver en krone teltet giver i overskud, går til drift af museet.
Der er rigtig mange grunde til at råbe tjikkerlikker for teltet , for jazzteltet fungerer også på grund af en udstrakt
støtte og velvilje i lokalområdet og en kæmpe indsats af mange engagerede mennesker – ikke mindst en skare,
nærmest en hær af herlige og uegennyttige hjælpere på Frederiksbjerg og nærmeste omegn, samt
selvfølgelig spejdere, medlemmer af Sct. Georgs Gilderne og mange, mange flere.
Man kan blive ganske tør i halsen af alle de tjikkerlikkere, der er fortjent. Men det er der
også råd for i teltet. Så velkommen og tjikkerlikker.
Benny Aros
Spejdermuseet Århus
PS. Og jo – en gang spejder altid spejder, så vi hjælper stadig ældre damer – eller
hvem der nu måtte have brug for det – over gaden, hvis det skulle blive nødvendigt.
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/¡IWHURSWLOPHWHU
Bent Mortensen A/S
CVR: 33766157
Blomstervej 64 · 8381 Tilst
Telefon: 40 88 42 44
Mail: per@vognmandmortensen.dk

I 1929 etablere Niels Johannes Mortensen vognmandsforretningen – 1. generation
I 1930 indtræder Edward Johannes Mortensen i forretningen – 2. generation
I 1956 indtræder Bent Mortensen – 3. generation
I 1978 indtræder Per Mortensen – 4. generation
*JOEUSEFS+FTQFS.PSUFOTFO NFOTUBSUFSJmSNBFUJoHFOFSBUJPO
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Skt. Pauls Kirkeplads 16
Telefon: 86 12 70 90
info@clarina.dk - www.clarina.dk

Elisabeth Hartlev
cand. jur.

Buketter, kranse, bårebuketter, vin,
chokolade, gavekurve

Empatisk juridisk rådgivning
elisabeth@hartlev.net

40 82 17 88
ÅRHUS FESTUGE 2021
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Jazz
Vegaz
Den hotte swing- og jazzmusik fra 30´erne og 40´ernes Amerika er inspirationskilden for jazzensemblet ”JazzVegaz ”. En
musik skabt til intens lytning og dans i nat- og jazzklubber, i
cafeer og restauranter samt på festivaler.
Efter studieture til New York, Los Angeles, San Francisco, New Orleans og Las Vegas er der
kigget dybt i ”The Great American Song-book” og skabt et unikt repertoire af hotte jazznumre samt en bemærkelsesværdig orkesterklang. Publikum vil kunne høre bl.a. Ellington-kompositioner som Black &amp; Tan Fantasy, Stompy Jones, Rockin´ in Rythm og The
Moose spillet i arrangementer skrevet specielt for ”JazzVegaz”, - og med en sound tæt på
den originale amerikanske swingstil.
JAZZ VEGAZ • ONSDAG 1. SEPTEMBER KL. 12.00 - 15.00

PS
Swingband
PS swingband spiller swing. Swingmusik der har sin fornemmelse dybt begravet i 30’ernes måde at spille på. PS Swingband har hentet inspiration fra, den fra Danmark nok så
kendte, Svend Asmussen og den legendariske gruppe Quintette of the Hot Club de France. Den bestod af den autodidakte gypsy-guitarist Django Rheinhardt og den klassisk uddannede violinist Stéphane Grapelli. Deres sammenspil gav en helt speciel dynamik og i årene
1933 – 1939 var de en af Europas mest populære og eftertragtede jazzgrupper.
PS Swingband lægger vægt på tæthed, spilleglæde og overraskelser, men er hele vejen igennem loyale overfor den originale spillestil. Melodien og sangen har en fremtrædende plads
i numrene i respekt for de komponister og forfattere der har skrevet dem.
PS SWINGBAND • ONSDAG 1. SEPTEMBER 16.00 - 19.00

The
Powls
har det som erklæret mål, at skabe fest, stemning og gang
i den, hvor de end kommer frem. At de også er i stand til at
opfylde dette mål har de bevist igennem de sidste 23 år, med
over 1000 jobs til firmafester, festivaler, byfester, private arrangementer og andre former for basseralle.
Selv om de har spillet så mange Jobs mener de alligevel, at de
først nu er ved at være varmet op til de store brag.
Man kan forvente en enestående blanding af tør humor, god musik, overdrevent sceneshow og fire dedikerede mandslinger med en god fornemmelse for hvad der virker på publikum.
Så en aften med The Powls vil give rig mulighed for at skraldgrine, danse og synge, samt
undres en hel del over hvad det egentlig er der foregår.
“…aldrig før har så mange haft så få at takke for så lidt.”
THE POWLS • ONSDAG 1. SEPTEMBER KL. 20.00 - 23.00
JAZZ- & FOLKTELTET
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Bo Larsen
Aut. El-installatør
Peder Skrams Gade 54
8200 Aarhus N
Tlf. 27 8200 14
Bo@troejborgel.dk
www.troejborgel.dk

Advok ater
Hans Broges Gade 2 | 8000 Århus C
T, 8934 0000 | F, 8934 0001
E, info@holst-law.com
www.holst-law.com

Hadsten Omegns
Vinduespolering,
algefjerning og
facaderens
v/Rico Thorn Jensen
Tåstrupvej 24
8370 Hadsten

Tlf. 51 21 96 48

10% i festugen
Åben 07.00 - 22.00
Sankt pauls kirkeplads 7
tlf.: 32 17 80 00
info@byensbagel.dk
ÅRHUS FESTUGE 2021
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Bourbon Steet
Jazzband
Dansk jazz siden 1956
De unge herning-drenge, der i 1956 dannede Bourbon Street Jazzband, drømte ikke om, at deres nye hobby skulle
blive en langtidsholdbar succes. Så holdbar, at orkestret, i
2006 fejrede sit 50 års jæbilæum. Gennem alle årene har Bourbon Street Jazzband blandet
sig med toppen af dansk jazz. Det er blevet til foreløbig 10 udgivelser, samt rejser til festivaler i Europa, Amerika, Afrika og Asien. Den faste bastion har i mange år været Silkeborg, og
orkestret var da også fødselshjælpere for ”Riverboat Jazzfestival”, og har optrådt på denne
hvert eneste år siden begyndelsen.
BOURBON STREET JAZZBAND • TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 12.00-15.00

Irish
5+1
Irish 5+1 er Østjyllands bedste bud på en flok velspillende og velsyngende fortolkere af det bedste fra den irske, skotske, engelske og amerikanske folkemusiktradition.
Hovedvægten i bandets repertoire er lagt på den irske musik,
især med afsæt i det vokale, som krydres med virtuose instrumentale numre.
Musikerne har baggrund i folkbands, der har præget det østjyske musikliv i årtier f. eks.
Toast, Tømmermænd, Punkt 22, Mac P’sens, Tradish m. fl.
IRISH 5 + 1 • TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 16.00 - 19.00

Forklædt
som voksen
Syng-med-arrangement med Kim Larsens bedste sange
Alle kender Kim Larsens fantastiske og vedkommende sange,
der, på smukkest mulig vis, stadig forener danskerne på tværs
af generationer, holdninger og geografi, og selvom Spillemanden nu selv har takket af, vil vi andre mindes disse vidunderlige sange ved at synge dem – sammen
Forklædt Som Voksen er ikke et kopi/efterligningsorkester, og der er ingen på scenen der
vil være klædt ud som ham, eller påstå de lyder ligesom Gasolin. Slet ikke!!
Til gengæld leverer Forklædt Som Voksen, i musikalsk øjenhøjde med publikum, Larsens
bedste sange – fulgt til dørs af sjove historier og underholdende anekdoter om sangene og
Larsen selv.
Det at synge sammen skaber en fed fællesskabsfølelse, og publikum bliver således til en
stor og aktiv del af arrangementet, når de og musikerne synger sangene – sammen!
FORKLÆDT SOM VOKSEN • TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 20.00 - 23.00
JAZZ- & FOLKTELTET
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Benni Jonassen
BLIKKENSLAGERFIRMA

Gratis og uforpligtende tilbud

86 75 24 64
Vi laver alle typer specialløsninger
som er både unikke og robuste.

B L O M S T E R VÆ R K E T

Pindstrup
M.P. Bruuns Gade 47
DK-8000 Århus C
Tlf. 86 76 10 11
blomstervaerket@karstenpindstrup.dk
www.karstenpindstrup.dk

6WHQKROW*ODV
6NW3DXOV.LUNHSODGV
cUKXV&
7OI
0RELO
ZZZVWHQKROWJODVGN
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Daimi & Louisiana
Jazzband
2021 - Daimis 60 års jubilæum på de Skrå brædder
Det var altså i 1961 at Daimi som ung skolepige på 17 år
optrådte i en TV talentkonkurrence i Centralmagasinet
- ANVA i Esbjerg, hvor hun sad i et telt og sang ”Travelling Light”;. Denne optræden gjorde
hende øjeblikkelig til et kendt navn.
Hun indspillede en række singler for TONO, og hun blev hurtigt sangerinde i Jørn Grauengaards orkester sammen med b.la. Perry Knudsen på trompet. Det er dette orkesters
sound, vi også rammer med Louisianas jazzband.
Og selvfølgelig det traditionelle jazzrepertoire, som Daimi elsker. Og selvfølgelig det traditionelle jazzrepertoire, som Daimi elsker.Daimi er efterhånden en voksen solist, men hun
kan stadigvæk med sin charme og ligefremme facon tryllebinde publikum med sin flotte
sangstemme.
DAIMI & LOUSIANA JAZZBAND • FREDAG 3. SEPTEMBER KL. 12.00 - 15.00

Paul Harrison Band
UK/DK/HR
Engelske Paul Harrisons disker op med et yderst succesfuldt band. Musikalsk dynamik og højt niveau er om noget
Harrisons varemærke, såvel som et stærkt sammenspillet,
udadvendt og humoristisk team.
Der serveres alt fra up-tempo numre til smukke ballader, i topform med velkendt Paul Harrison fuldblodsjazz i international klasse, som har givet genlyd på alverdens scener i over
20 år, med den altid energisDer serveres alt fra up-tempo numre til smukke ballader, ik
spillende kapelmester i front.
PAUL HARRISON BAND & CAMILLA • FREDAG 3. SEPTEMBER KL. 16.00 - 19.00

Keinstein
er Danmarks vildeste underholdningsband.
- Ingen i Danmark leverer et så levende show.
Keinstein samler hele familien til et festfyrværkeri af
fællessang til klassikere som Den Knaldrøde Gummibåd eller Peter Lå I Telt.
Med deres energiske og udadvendte show inddrager
de publikum og lader dem komme helt tæt p&aring.
Keinstein er sublim og deres live show er svært at beskrive med ord, men Skagen Bryghus,
Fyns MC Festival, Sundsøre Festival, Brangstrup Festival, Norge og Sverige er ikke i tvivl:
KEINSTEIN • FREDAG 3. SEPTEMBER KL. 20.00 - 23.00
JAZZ- & FOLKTELTET
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WERKs Graﬁske Hus a|s
DET SKAL VÆRE NEMT, UBESVÆRET
OG EN GENSIDIG FORNØJELSE
AT SAMARBEJDE MED OS!
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TION

KONTAKT
OS FOR ET
GODT TILBUD!

... af bl.a. tidsskrifter, foldere,
brochurer, hæfter, bøger, plakater,
visitkort, blokke og kuverter
i små og store oplag...

DIGITALTRYK
eller OFFSETTRYK

Bjødstrupvej 2-4 // 8270 Højbjerg // tlf 8627 5499 // werk@werk.dk // www.werk.dk
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Aarhus
Swing Band
Aarhus Swingband startede hos Jysk Telefon i 1982. Dengang bestod bandet af 6-8 musikere, men siden er vi vokset
til vor nuværende besætning på ca. 20 glade musikanter.
I dag sponseres vi af Århus Pensionistsamråd, A/S Rolgros
og Simconic.
Vort repertoire spænder fra lettere jazz over dansktop til dansemusik, og vi gør meget
ud af, at det omfatter alle de gængse dansearter som vals, cha cha cha, quickstep, rumba,
samba, tango, jive.
AARHUS SWING BAND • LØRDAG 4. SEPTEMBER 12.00 - 15.00

Punkt
22
ALSIDIGHED ER ADELSMÆRKET FOR PUNKT 22
Punkt 22 serverer en stærk bryg af aromatisk, uforfærdet
countrymusik, rock og pop med afsæt i de oprindelige rødder
tilsat sprudlende humør og spilleglæde samt et stænk Tennessee Whiskey garneret med sobre solide og vitale vokalharmonier.
Musikken henter sit brændstof i den amerikansk-engelske
sound og et solidt rytmisk drive. Stilen er yderst alsidig og
spænder fra livlig country til rock til finere sorter af ”no bulshitt” folk limet sammen af smægtende popballader og solidt svingende 50’ rock’n’ roll.
Punkt 22 rækker således tommelfingeren i vejret og blaffer rundt i krogene af den varierede americana stil og finder sjove, finurlige og følsomme sange om romantik og skønne
kvinder og alt det andet, som giver livet og Punkt 22 stil og kulør.
PUNKT 22 • LØRDAG 4. SEPTEMBER 16.00 - 19.00

Roger
and Over
har gennem mange år begejstret publikum ved et utal af byfester, firmafester og privatfester samt på en lang række festivaler, markeder og spillesteder over hele landet.
Roger And Over er ud over at være faderorkestret til hittet
Volvo B18 210 også et solidt coverband, der er berygtet for at kombinere et højt musikalsk
niveau med en uhøjtidelig og til tider hysterisk festlig stemning Det hele sparkes over scenekanten med humør og spilleglæde af en flok rutinerede musikere, der benhårdt går efter
at skabe en fest med publikum.
ROGER AND OVER • LØRDAG 4. SEPTEMBER KL. 20.00 - 23.00

JAZZ- & FOLKTELTET

32

ÅRHUS FESTUGE 2021

Vi betaler musikken – I støtter baren

VI STYRKER
SIKKERHEDEN MED
ORIGINAL HAKI

Tlf.nr.: 86 29 24 42
Tl
Mail: info@ByensStilladser.dk • Web: byens-stilladser.dk

%DUEHUHQ±PHUHHQGHQ´&XW 6KDYH´
Hos Barberen lægger vi vægt
på den gode stemning.
Kom ind og få raget kinderne, studset
nakkehårene eller lidt af hvert.
Tag dine venner med,
slæng dig i lædersofaen
over en kaffe med cognac,
en fadøl og en god cigar,
mens du venter...
Og så ligger der selvfølgelig
rigtige mandeblade til gennemsyn ...
Som Robert siger: ”Det er no’en go’e patter”
– og vi indrømmer det gerne...
Der kommer ikke mange piger for at blive
glatbarberet eller klippet her ... :o)
Vi er klar til lidt af hvert ...
start dit herrearrangement med et besøg hos os
- og få en spændende oplevelse.
Vi står parat til f.eks.: Polterabend, mærkedage,
VYHQGHJLOGH¿UPDIHVWRJKYDGGXNDQ¿QGHSn
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Arosia
af mange kaldet ”Århus Byorkester” startede helt tilbage i efteråret 1958 som ”Århus Fodvarmere” med ganske unge musikere, der havde lysten og spillegejsten indenfor den traditionelle jazzgenre. I de første år af orkestrets levetid spillede
man lystigt i datidens mange jazzklubber i det ganske land
og foretog flere ture til udlandet. bl.a. til Tyskland, Holland og
Grønland. De ældste medlemmer i orkestret påstår stadig hårdnakket, at man spillede,
samtidig med The Beatles i Hamborg!?
I Aarhus-jazzens ”guldalder-periode” i 70’erne og 80’erne voksede orkestrets popularitet betragteligt.
AROSIA • SØNDAG 5. SEPTEMBER 12.00 - 15.00

Rytmisk
gudstjeneste
Festugen sluttes af i Sct Pauls kirke!
Det sker ved at Sct Pauls kirke åbner dørene for en rytmisk gudstjeneste
kl. 17 over festuge temaet “ in it together”
Derefter kan man købe lidt spiseligt i teltet foran kirken og kl. 19 blændes der op for en koncert med bandet Kairo.
RYTRMISK GUDSTJENEST • SØNDAG 5. SEPTEMBER 17.00 - 18.00

Kairo
Kairo er et dansk upcoming popband. Inspireret af Rnb-verdenen bevæger bandet sig i et uudforsket terræn, hvor jazzede akkorder møder cathcy-melodier. Melodiske guitarhooks
kombineret med den lokkende vokal skaber et lydunivers, som
du vil have på dine spillelister. Teksterne drejer sig om, at livets
up’s and down’s og at tilværelsen til tider kan være overvældende både på en god og dårlig måde. Lyt - og lad din sjæl nyde the groove’s.
KAIRO • SØNDAG 5. SEPTEMBER KL. 19.00 - 22.00

JAZZ- & FOLKTELTET
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EBI FRISØR

FESTUGEN:

v/Ebrahim F. Almajavan

ENERGI DER SPILLER

Følg strømmen og tag
stikket hjem

Skt. Pauls Kirkeplads 10.
8000 Aarhus C
Tlf. 86 13 09 97

DANA ELECTRIC A/S

Odensegade 15 · 8000 Århus C · Tlf: 86 19 67 00

ELEKTRISKE ANLÆG OG
BELYSNING

VI MØDES PÅ

The Cockney Pub
MUSIKKEN
FORTSÆTTER
STEDET AT VÆRE

KL. 19:00

SØNDAGE KL 14:30

Følg os på Facebook for opdateringer

-VELKOMMEN HJEMÅRHUS FESTUGE 2021
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Johs. Sørensen
6¡QQHUcUKXVA/S
9RJQPDQGVÀUPD
Sintrupvej 13 · 8220 Brabrand

.¡UVHOLLQGRJXGODQG
2-, 3-, 4-, og 6-akslede med og uden tip

Biler med kran
9-108 ton/meter med grab, bor, gaffel m.m.

Blokvogne
Indtil 60 tons last, med udtræk

Renovation
Minicontainere 190-1200 liter
Midicontainere 4-16 m³
Åbne og lukkede containere 5-35 m³

86 24 12 88
Telefax 86 24 44 32
t.BEVEBGIVTFU
t%BOTLLWBMJUFUTLE
t(BNMFIÌOEWSLTQSJODJQQFS
t)KFNNFMBWFEFTQFDJBMJUFUFS

Slagtermester
Bjarke Jensen
Slagtermester
Mark Purkær
M. P. Bruuns Gade 64
8000 Århus C
Tlf. 86 12 33 82
www.slagterriget.dk

SLAGTER

RIGET

Åbningstider:
Mandag-torsdag 8.00-17.30
'SFEBHt-SEBH
JAZZ- & FOLKTELTET
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Skål for Festugen!

OLI - Bistro Mejlgade 41 . 8000 Århus C. . Tlf. 8618 5314
Åbningstider:
.
Køkkenet er åben for Frokost: 12-15 Aften: 17.30 - 22.00 . Fredag og Lørdag: Til 24.00

JAZZ- & FOLKTELTET
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I G Revision
- - - Aarhus - - -

FESTUGE >

Odensegade 9
8000 Aarhus C
Telefon 86 13 91 54
E-mail: igrevision@mail.dk

Grillstegt
GRÆSK BØF
BØF250300gram
gram
Grillstegt GRÆSK
k græskkbonde
b d salat
l
Serveres medd tzatziki,
ŽŐŐƌčƐŬĞŬĂƌƚŽŇĞƌ

og

ϭŇ͘ŵĂƌŽŶĞ

Økonomisk rådgivning
Budgetlægning
Årsregnskaber
Selvangivelser
Boligadministration

2 pers. 499,- kr.

Støt vore annoncører
– de støtter
EŽƌŵĂůƉƌŝƐϴϵϱ͕Ͳ

Ƶīet

Nyd vores store ekƐŽƟƐke, farverige og lækre buīet,

med delikatesser, hentet fra mange verdenshjørner.
Spis så meget De har lysƚƟů͕af lune og
kolde reƩer, med salat.
Bl.a. pastareƩer, pizza, kylling, ris, grydereƩer
og meget mere.
Hos Stromboli laver vi spændende internaƟŽŶĂůŵĂĚ͘

Jægergårdsgade 88 · 8000 Århus C · Tlf.: 86 19 67 77
www.stromboli.dk
Vælg at spise i vores hyggelige restaurant
eller tag maden med hjem

89,139,Fredag-lørdag 149,12.00-16.00

16.00-22.00

ƆƌŶĞďƵīet under 10 år = 1/2 pris

Vi betaler musiken
– i støtter baren
ÅRHUS FESTUGE 2021

Jægergårdsgade 88 · 8000 Århus C · Tlf.: 86 19 67 77
www.stromboli.dk
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6SHMGHUPXVHHWcUKXVHUWY UNRUSVOLJWRJVWLIWHWDSULO
som en selvejende institution.
%DJRSUHWWHOVHQRJGULIWHQDIPXVHHWVWnUGH¡VWM\VNHDIGHOLQJHUDI
'HW'DQVNH6SHMGHUNRUSV'HJU¡QQHSLJHVSHMGHUH.)806SHMGHUQH
L'DQPDUNRJ6FW*HRUJV*LOGHUQHLcUKXV
6SHMGHUPXVHHWKDUWLOIRUPnODWEHVNULYHVSHMGHUEHY JHOVHQVKLVWRULH
LORNDORPUnGHW
'HWSUDNWLVHUHVYHGPXVHHWVVWRUHVDPOLQJDIVSHMGHUHIIHNWHU
XGVWLOOHWRJRSGHOWHIWHUGHUHVSHNWLYHVSHMGHUNRUSVRJ6FW*HRUJV*LOGHUQH
'HVXGHQUnGHUPXVHHWRYHUHWRPIDWWHQGHELEOLRWHNRJDUNLY
PHGVSHMGHUOLWWHUDWXUVSHMGHUEODGHGDJE¡JHUIRWRVHWF
0XVHHWVVDPOLQJHUVXSSOHUHVKHOHWLGHQRJHIIHNWHUPRGWDJHVJHUQH
Spejdermuseets økonomi er baseret på museets egen genbrugsbutik,
der er åbent den første lørdag i måneden kl. 10-13, loppemarkeder,
overskuddet fra Jazz- & Folkteltet samt ikke mindst fra
medlemsskaber af støtteforeningen ”Spejdermuseets Venner”.
Det årlige medlemskontingent er minimum kr. 200,- for enkeltmedlemmer.
Henvendelse om særbesøg for grupper og aflevering af eﬀekter
på andre tider til Ulla Charles på telefon 22 16 75 03 eller til
formanden Erik Birkholm Nielsen telefon 20 40 86 63 –
eller skriv til os på info@spejdermuseetaarhus.dk

Spejdermuseet Århus
6¡UHQ1\PDUNVYHM+¡MEMHUJ7OI
HPDLOLQIR#VSHMGHUPXVHHWDDUKXVGNZZZVSHMGHUPXVHHWDDUKXVGN
cEQLQJVWLG
+YHUO¡UGDJNOVDPWHIWHUDIWDOH
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VI MØDES PÅ

THE COCKNEY PUB
STEDET AT KOMME
BLA. I

AARHUS JAZZ FESTIVAL
&
AARHUS FESTUGE
HOLD JER OPDATERET!
FØLG OS PÅ FACEBOOK

LIVE JAZZ
HVER SØNDAG KL. 14:30
- VELKOMMEN HJEMBedemand

H. J. MADSEN

ROSSO 35

– tillid gennem 4 generationer

monari
Hovedkontor:
Jægergårdsgade 17-19 · 8000 Århus C · Tlf. 86 12 28 66
Trøjborg:
Willemoesgade 2 · 8200 Århus N · Tlf. 86 16 14 30
Århus Syd:
Rågevænget 6 · 8270 Højbjerg · Tlf. 86 27 14 07
Århus Vest:
Silkeborgvej 281 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 56 00

Randers
Handskefabrik

Viby:
Viby Torv 6 · 8260 Viby J · Tlf. 86 11 60 99

ÅRHUS FESTUGE 2021
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Åbent alle dage
Hverdage kl. 9.00-19.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-18.00

Danmarks største oplevelsescenter med haveliv – boligliv – dyreliv

MØD DYRLÆGEN I
PLANTORAMA TILST OG EGÅ
I dyreklinikken kan du møde dyrlæge Esther, som bl.a.
tilbyder sundhedsundersøgelser, hvalpegennemgang
for hele familien og vaccinationer af hund, kat og kanin.
Esther er her for at hjælpe og vejlede dig, og
derfor sætter vi som standard ekstra tid af til hver
konsultation, så du og dit kæledyr får en god oplevelse.
Tidsbestilling sker hos dyrlægen i træffetiden på
tlf. 28 30 53 70 – se mere på plantorama.dk

ET EVENTYRLIGT
LEGEOMRÅDE

OPLEVELSER FOR HELE
FAMILIEN

Plantoramas eget børneunivers og legeområde hvor børene kan møde Gro & Liv der
passer og plejer deres egen have sammen
med alle deres venner. Her vil de mindste
også kunne lære ting, der kan være nyttig
hvis I selv skal hjem og dyrke.

ESPRESSO HOUSE
Cafeén som du kender den fra gadehjørnet
i byen, hvor du kan nyde din specialkaffe, en
kanelsnurre eller en af de andre lækre kager
eller snacks fra vores sortiment.

PLANTORAMAS EGEN MADOASE
Restorama er stedet for familiens yngste og ældste. Her kan I få
et velfortjent hvil og en bid af sæsonens råvarer — der er noget for
enhver smag. Vi serverer bl.a. friskbagte pizzaer fra vores italienske
stenovn.
OBS: Restorama ﬁnder du i vores center i Tilst & Hørsholm

WWW.PLANTORAMA.DK

Kun

JAZZ- & FOLKTELTET
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BESØG OS HER
Plantorama Egå
Grenåvej 517 B
8250 Egå

Plantorama Tilst
Anelystparken 50
8381 Tilst
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Selskaber - frokostordninger – mad ud af huset
Kontakt@spisgodt.com – www.spisgodt.com – Tlf: 53528988
ÅRHUS FESTUGE 2021
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Køkkenets åbningstider:
Frokost serveres kl. 12:00-15:00
Aftensmad serveres kl. 17:30-21:00

Møbler, indretning og Flügger farver
Kom ind og se vores møbeludstilling i kælderen

JAZZ- & FOLKTELTET
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Hvornår har
du sidst dyrket
fællesskabet?

Vi ønsker alle en rigtig god festuge!

ÅRHUS FESTUGE 2021
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Støt vore annoncører
– de støtter

Vi betaler musiken
– i støtter baren
Ud at slå til Søren! I hele festugen...

Søren Bruun
ORIGINAL SOM ALTID

ÅRHUS FESTUGE 2021
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FREDAG DEN 27. AUGUST
16:00 - 19:00 Arosia
20:00 - 23:00 Booze Brothers

Program

LØRDAG DEN 28. AUGUST
12:00 - 15:00 Errboe-Svarrers humor og
jazzforsyning
16:00 - 19:00 Second Line Jazzband
20:00 - 23:00 Sidetrackers
SØNDAG DEN 29 AUGUST
12:00 - 13:00 Spisning
13:00 - 15:00 Aarhus Viseklub
MANDAG DEN 30. AUGUST
18:00 - 22:00 Oktoberfest
TONICA’s TYROLERE underholder
Lukket arrangement
MOD FORUDBETALING
TIRSDAG DEN 31. AUGUST
12:00 - 15:00 Sankt Pauls Band
16:00 - 19:00 Mölle’s
20:00 - 23:00 Booze Brothers
ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER
12:00 - 15:00 Jazz Vegaz
16:00 - 19:00 PS Swingband
20:00 - 23:00 The Powls
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER
12:00 - 15:00 Bourbon Street Jazzband
16:00 - 19:00 Irish 5 +1
20:00 - 23:00 Forklædt som voksen

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Højbjerg

FREDAG DEN 3. SEPTEMBER
12:00 - 15:00 Daimi & Louisiana Jazzband
16:00 - 19:00 Paul Harrison Band UK/DK/HR
20:00 - 23:00 Keinstein
LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER
12:00 - 15:00 Aarhus Swing Band
16:00 - 19:00 Punkt 22
20:00 - 23:00 Roger & Over
SØNDAG DEN 5. SEPTEMBER
12:00 - 15:00 Arosia
17:00 - 18:00 Gudstjeneste i Sct. Pauls kirke
18:00
Efter gudstjenesten er der café
i teltet
19:00-22:00 Koncert med bandet Kairo

