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Jazzklub	  i	  Musikkens	  Hus	  
	  
Nogle	  af	  Jazzens	  største	  stjerner	  gæster	  Musikkens	  Hus	  i	  efteråret	  –	  og	  nu	  kan	  du	  nyde	  dem	  i	  de	  
smukkeste	  rammer	  med	  rabat	  og	  en	  rigtig	  god	  whisky.	  
	  
Aalborg	  er	  en	  rigtig	  jazz-‐	  og	  bluesby,	  der	  hvert	  år	  markerer	  kærligheden	  til	  de	  to	  genrer	  med	  Den	  
Blå	  Festival,	  der	  løber	  af	  stablen	  i	  de	  kommende	  dage.	  	  
	  

-‐ Og	  her	  i	  Musikkens	  Hus	  vil	  vi	  selvfølgelig	  gerne	  tage	  del	  i	  glæden	  og	  præsentere	  nogle	  af	  de	  
helt	  store	  navne	  inden	  for	  jazzen,	  siger	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  
Hus.	  
	  

Samtidig	  har	  Musikkens	  Hus	  valgt	  at	  danne	  en	  jazzklub,	  så	  koncertgængere	  kan	  få	  en	  række	  
rabatter	  og	  fordele,	  når	  de	  køber	  billet	  til	  efterårets	  fire	  store	  navne.	  
	  
Stings	  samarbejdspartner	  
Australske	  Jo	  Lawry,	  som	  er	  kendt	  for	  sit	  lange	  samarbejde	  med	  Sting,	  gæster	  Musikkens	  Hus	  10.	  
september	  sammen	  med	  Skandinaviens	  førende	  jazztrio,	  Mads	  Bærentzen	  Trio.	  	  
	  
Det	  er	  første	  gang	  overhovedet,	  at	  hun	  optræder	  i	  Danmark	  med	  sit	  eget	  materiale,	  som	  blandt	  
andet	  tæller	  det	  meget	  anmelderroste	  debutalbum	  ”I	  Want	  To	  Be	  Happy”.	  I	  forlængelse	  heraf	  
kommer	  Stauning	  Whisky	  forbi,	  hvor	  de	  holder	  smagning	  og	  foredrag	  om	  de	  gyldne	  dråber.	  
	  

-‐ Jazz	  i	  verdensklasse	  og	  en	  god	  whisky	  passer	  formidabelt	  sammen,	  og	  vi	  håber	  at	  se	  en	  
masse	  nordjyder	  til	  en	  både	  rørende	  og	  dejlig	  tilbagelænet	  oplevelse,	  siger	  Lasse	  Rich	  
Henningsen.	  

	  
Camilo,	  Storm	  og	  Getz	  
Priser	  og	  hæder	  har	  regnet	  ned	  over	  den	  dominikanske	  jazzpianist	  Michel	  Camilo	  gennem	  hans	  
karriere,	  der	  har	  ført	  ham	  rundt	  i	  hele	  verden	  for	  at	  samarbejde	  med	  andre	  prominente	  musikere.	  	  
	  

-‐ Alle,	  der	  har	  oplevet	  Camilo	  live,	  kan	  fortælle	  om,	  hvordan	  hans	  tekniske	  overlegenhed	  og	  
hans	  kærlighed	  til	  musikken	  flyder	  gennem	  tangenterne	  og	  forplanter	  sig	  til	  publikum.	  Han	  
er	  en	  ekstrem	  kapacitet,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  nordjyderne	  oplever	  ham,	  siger	  Lasse	  Rich	  
Henningsen.	  



	  
	  

	  
Også	  eliten	  inden	  for	  jazzkompositioner	  vil	  blive	  repræsenteret	  i	  den	  nye	  jazzklub.	  	  

	  
32-‐årige	  Sidsel	  Storm,	  der	  allerede	  har	  gjort	  sig	  bemærket	  både	  herhjemme	  og	  i	  udlandet	  med	  sine	  
fire	  albumudgivelser,	  DPAs	  jazzkomponistpris,	  Danish	  Music	  Award	  for	  ”Årets	  danske	  vokaljazz	  
udgivelse”	  og	  international	  anerkendelse	  på	  CV’et.	  Særligt	  i	  Asien	  og	  Tyskland	  er	  de	  begejstrede	  
med	  sangerinden,	  der	  her	  har	  solgt	  titusindvis	  af	  album.	  

Sidste	  store	  jazzkoncert	  i	  efterårsprogrammet	  er	  Tribute	  to	  Stan	  Getz	  &	  Jan	  Johansson,	  hvor	  blandt	  
andet	  pianist	  Jan	  Lundgren	  og	  saxofonist	  Harry	  Allen	  får	  Intimsalen	  til	  at	  swinge	  med	  et	  flot	  
repertoire,	  der	  hylder	  Stan	  Getz	  og	  Jan	  Johansson.	  
	  

-‐ Swing,	  dybde,	  melankoli,	  melodi,	  elegance,	  stil,	  varme	  og	  ikke	  mindst	  dyb	  kærlighed	  til	  
genren.	  Det	  bliver	  et	  fantastisk	  efterår	  for	  jazzfans,	  siger	  Lasse	  Rich	  Henningsen.	  	  

	  
Du	  kan	  se	  mere	  om	  jazzklubben	  og	  de	  enkelte	  koncerter	  på	  musikkenshus.dk.	  
	  


