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blev startet i 2013. 

Klubben havde fra starten god opbakning 
og har en trofast medlemsskare på lidt over 
260 medlemmer. 

Igennem årene er der afviklet mere end 50 
gange Frokostjazz i Pakhuset, som næsten 
altid har haft fuldt hus.
Derudover har klubben deltaget i kultur-
arrangementer i blandt andet VitaPark, 
arrangeret kirkejazz, aftenjazz og dinerjazz 
i Odder Gymnasiums Pyramidesal, ud-
fl ugt til Riverboat Jazzfestival, afholdt en 
mini-jazz-festival, Jazzy Days med gratis 
koncerter og StreetParade - ialt mere end 
80 arrangementer.

Klubben udsender jævnligt nyhedsbreve 
til tilmeldte med oplysninger om arran-
gementer. Man kan tilmelde sig via vores 
hjemmeside www.odderjazz.dk, hvor der 
også er mulighed for at oprette medlem-
skab af klubben. 

Kontingentet andrager årligt kr. 200,- pro 
person.

Medlemskab af klubben giver, ud over 
reduceret pris på entré, også adgang til og 
stemmeret på den årlige generalforsamling.
Endelig giver et medlemskab også med-
lemsfordele hos andre jazzklubber, som er 
tilsluttet JazzJylland. (Se bagsiden!)



Flying Jazzman 
Quintet

Frokostjazz

lørdag, den 16.01.2021 - kl. 13.00

Efter at have været sidemand for ameri-
kanske og danske jazzikoner igennem fl ere 
år, valgte pianisten og crooneren Jan Niel-
sen i 2016 at sammensætte sin egen trio 
under navnet Flying Jazzman. Trioen er 
her udvidet til en kvintet med Jesper Riis 
og Mads Rahbek.
Bandet spiller gedigent swingende jazz 
inspireret af pianisterne Nat King Cole, 
Oscar Peterson, Errol Garner og Gene 
Harris samt de større swing-bands ledet 
af Count Basie, Duke Ellington og Benny 
Goodman.



Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo

Frokostjazz

lørdag, den 13.02.2021 - kl. 13.00

De sidste 10 år har Norbert Susemihl været 
meget aktiv med at spille for jazzfestivals, 
jazzklubber og kirkekoncerter, med et vidt 
omfattende repertoire, og har lavet mange 
tourneer med sine bands.
Norbert Susemihl har en meget tæt til-
knytning til New Orleans: I perioden 1978 
til 1990 boede han i ”The City of Jazz” 
fl ere måneder hvert år og spillede der pro-
fessionelt. 
Norbert Susemihls musik dækker hele det 
vide spektrum af New Orleans musikken. 
Autentisk, friskt og livligt.



River Jazz &
Blues Band

Frokost   jazz

lørdag, den     13.03.2021  -  kl. 13.00

River Jazz & Blues Band - en velrystet 
cocktail af jazz, blues og latin - serveret 
med jysk lune!
De har spillet på de danske musikscener 
i næsten 50 år - siden 1971 - nærvær og 
engagement er stadig i højsædet hos dette 
originale og alsidige jazzorkester.
Riverbands repertoire består af velkend-
te temaer fra genrer som traditionel jazz, 
swing, boogie og latin, samt egne numre. 
Flere af egne numre er komponeret af 
orkesterets leder Torben Lassen og bandets 
saxofonist Filt Kristensen.



Bohém Ragtime
Jazz Band (H)

Frokostjazz

lørdag, den 10.04.2021 - kl. 13.00

Midt på foråret får vi besøg fra Ungarn, 
hvor musikerne fra Budapest indtager 
scenen og fylder lokalet med rigtig ragti-
me-musik fra de gode gamle jazz-dage.
Østeuropæiske jazzmusikere - ikke mindst 
fra Ungarn - har siden Murens fald haft 
stor succes i Vesteuropa.
Det skyldes bl.a. det meget høje musikal-
ske niveau, som også Bohém Ragtime Jazz 
Band er et glimrende eksempel på!

Vi glæder os til at byde velkommen til Bohém 
Ragtime Jazz Band.



 Second Line
Jazzband (S)

Frokostjazz

lørdag,   den        08.05.2021 - kl. 13.00

Second Line Jazzband er et af Europas 
mest populære traditionelle jazzorkestre.
Second Line Jazzband er kendetegnet ved 
deres udadvendte og friske spillestil.
Tro mod den traditionelle jazz, men tilsat 
deres egne krydderier, boltrer de sig i gode 
gamle jazzmelodier, svenske folketoner og 
enkelte bluesstrofer.
Glæd dig til et genhør med dette super 
band og nok en eftermiddag med jazzmu-
sik i international klasse i Pakhuset.

Snyd ikke dig selv for en kanon oplevelse !



Papa Pider’s
Jazzband (S)

Frokostjazz

lørdag, den 11.09.2021 - kl. 13.00

Papa Pider’s Jazzband var tilbage i begyn-
delsen af 60’erne og ca. 25 år frem et af de 
populæreste bands i Gøteborg. 

Genstart af bandet i 2010 skete på initiativ 
af Bosse Lindgren, og siden har de ikke set 
sig tilbage, men trykket den af med revi-
valjazz, skiffl e og sang - altså musik som 
f.eks blev spillet af kunstnere som Acker 
Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.
Med erfarne musikere fra det europæiske 
jazzmiljø, garanteres et højt musikalsk 
niveau.



Jutlandia New 
Orleans Quartet

Frokostjazz

lørdag, den       09.10.2021 - kl. 13.00

Svingende og saftig New Orleans Jazz. 

Vi glæder os til at møde disse fi re erfarne 
og rutinerede musikere, der har spillet jazz 
siden barndommen.

Leif Bjørnø: Klarinet.
Jørgen Munksgaard Nielsen:
Trompet, trækbasun, vokal.
Flemming Lauritsen: Banjo, guitar, vokal.
Jørgen Riis Jepsen: Slagbas, sousafon

Kom, se og lyt til disse herlige gutter!



Hans Knudsen’s
Jumpband

Frokostjazz

lørdag, den 13.11.2021 - kl. 13.00

I 2018 fejrede Hans Knudsen 25 års jubilæ-
um med bandet, som stadig er solidt for-
ankret i jazz- og bluesmusikken fra New 
Orleans og Kansas City, men der spilles 
også egne kompositioner, og en del mate-
riale hentes fra helt andre genrer (f.eks. 
Elvis Presley og The Beatles).
Det er kendetegnende, at Jumpbandet 
fremstår som et band, og ikke bare som en 
kvartet. De fi re musikere ”fylder” utrolig 
meget på en scene, hvor de sammen skaber 
en intens og fortættet sound - men også 
spillerum for hinanden.



Mads Tolling
Quartet

Frokostjazz

lørdag, den 11.12.2021 - kl. 13.00

Der venter os en anderledes oplevelse, idet 
vi bl.a. skal lytte til musik af ”The Fidd-
ling Viking” (Svend Asmussen).
Vi kommer også til at høre fortolkninger 
af danske og svenske folkemelodier.
Quartetten ynder at hylde de rige musik- 
traditioner i både Danmark og USA i den 
Dansk-Amerikanske Sangbog.
Det eksklusive line-up:

Mads Tolling
Jacob Fischer
Matthias Petri
Andreas Svendsen



Medlemsfordele ved besøg hos:

Djurslands Jazzklub
Esbjerg Traditionelle Jazzklub
Fanø Jazzklub
Fredericia Jazzklub
Frokostjazzen Silkeborg
Haderslev Jazzclub
Hobro Jazzklub
Jazz Horse, Horsens
Jazz i Thy, Thisted
Jazzens Venner, Fyn
Jazzens Venner, Randers
Jazzklub 93, Holstebro
Jazzklub Satchmo Aalborg
Jazzsmedien Varde
Kolding Jazzklub
Munkens Musik Galleri, Løkken
Musikklubben Jazzværket, Brabrand
New Orleans Jazz Sønderborg
Riverboat i Silkeborg
Royal Garden Jazzklub Mors
Silkeborg Jazzklub
Sydvestjysk Jazzklub, Esbjerg
Vejle Jazzklub
Aarhus Jazzklub
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