
 

 

 

Før musikken er der spisning, som star-
ter kl. 18.45. Menuen står altid på dejlig 
hjemmelavet mad. 
 

Døren åbnes kl. 18.15 
 

Billetsalg 
 

Billetsalget til musik og mad foregår fra: 

Skjold Burne Vinhandel 
Nørregade 45 
 

Billetpriserne er: 
 

Madbillet: 100 kr. 
 

Musikbillet for medlemmer: 75 kr. 
 

Musikbillet for gæster: 125 kr.    
 

Da dette ikke har noget med Skjold Burnes 
regnskab at gøre, bedes man betale med 
kontanter. Det er ikke muligt at reservere 
billetter. Billetter til alle tre arrangementer 
kan købes fra den 3. september. 
 

Billetter kan købes hos Skjold Burne indtil 
onsdagen før et arrangement. Billetter til 
musikken kan også købes ved indgangen.  
 

Køber man billet til medlemspris, kontrolle-
res medlemsskabet ved indgangen.   

   

 
Bestyrelse for Ringsted Jazzklub: 

Steffen Holm, formand, tlf. 57 67 14 18 
formand@ringstedjazzklub.dk 

Tippe Wieth, kasserer 
Ebbe Kruuse, Klaus Freidal, Benny Olsen,  

Arne Nielsen og Mona Simonsen 
Suppleanter: Hans Fr. Jensen og Erik Jørgensen 

 

 

Kontingent 
Kontingentet bedes indbetalt på:  
Reg.nr. 1551, Konto.nr. 5300614 
Kontingentet er 150 kr. pr. person. Kontin-
gentet bedes betalt inden 1. august. 
Hvis man gerne vil have et girokort, så ring til 
formanden, så klarer vi det. 
 

Medlemskort 
For at spare porto, modtager man først sit nye 
medlemskort, når man kommer til et arran-
gement. Det betyder naturligvis, at medlems-
kort ikke skal fremvises ved billetkøb hos 
Skjold Burne. I stedet kontrollers medlems-
skabet af kassereren ved indgangen. 
 

Østdanske Jazzklubber 
Med medlemskort til Ringsted Jazzklub er der 
adgang til medlemspris i en række jazzklub-
ber. Se hvilke på: www.all-that-jazz.dk 
 

Hjemmeside 
 

På Ringsted Jazzklubs hjemmeside 

www.ringstedjazzklub.dk 
 

kan du bl.a. se billeder af orkestrene. 
 
Bankkonto: 
Reg.nr. 1551, Konto.nr. 5300614 

 

efterår 2019 
 

Fredag den 27. september 

Six Foot Stompers  
 

Fredag den 25. oktober 

Pete Allen med 
Fionia Jazzband 

 

Fredag den 29. november 

Papa Piders  
Jazz Band 

 
 

Ringsted Jazzklubs arrangementer  
foregår i Kulturhuset, Søgade 3. 
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Six Foot Stompers 
 

Fredag den 27. september 20.00-23.00 
 

Six Foot Stompers er et dansk jazzorkester, 
hvis historie går tilbage til 1991, hvor 6 musi-
kere med samme interesse for jazzmusik blev 
enige om at “stampe” et traditionelt jazzband 
i gang. I løbet af de år, der er gået siden, er 
det lykkedes med swingende publikums ven-
lig jazzmusik at gøre orkestret kendt både i og 
uden for Danmark. Six Foot Stompers har 
blandt andet deltaget i “Copenhagen Jazz Fe-
stival”. Internationalt har orkestret turneret i 
Sverige og Grønland, deltaget i Festivals i Po-
len og Italien samt ikke mindst i “French Qu-
arter Festival” og “Fritzel`s Jazz-renuion” i 
New Orleans. I foråret 2013 optrådte Six Foot 
Stompers med stor succes i Europas største 
festival i Dresden. 2015 deltog de i Hellevik 
Jazzfestival og sidst var det Stettin i Polen de 
gæstede. Selvom Six Foot Stompers set i 
jazzhistoriens skær er et ”ungt” orkester, har 
alle seks musikere en lang musikalsk fortid, 
ikke blot inden for traditionel jazz.  
 

Besætningen i Six Foot Stompers er: 
 

- Mogens Eghjort, trompet 
- Jens Brandt, klarinet og vokal 
- Gunnar Bay, trombone og vokal 
- Torben Junker, banjo 
- Lars M. Nielsen, bas 
- Torben Mikkelsen, trommer. 
 

www.sixfootstompers.dk 
 

 

Pete Allen med  
Fionia Jazzband 
 

Fredag den 25. oktober 20.00-23.00 
 

Pete Allen, betragtes som en af Europas mest 
talentfulde jazzklarinetister. Petes musikalske 
opvækst fik afsæt i den traditionelle jazzgen-
re, hvor store legender som Ed Hall og Sidney 
Bechet blev studeret. Dog har Pete aldrig for-
søgt at kopiere deres stil, men i stedet for har 
han udviklet sin egen unikke, spændende lyd. 
I sin karriere har Pete spillet som solist med 
amerikanske ”greats” som Bob Wilbur og 
Jack Lesberg og spillede med den britiske 
jazz trompetist Kenny Ball. Yderligere spille-
de Pete som leder af ”Worldwide All 2Stars” 
ved Jazz Jubilee i Sacramento og blev med-
lem af ”Top 8 Jazz Band” i Tyskland. Pete er 
blevet tildelt et æresborgerskab i New Orleans 
for sit agreement og sit internationale bidrag 
til jazzmusikken. På denne turne er Pete i 
samspil med det danske orkester ”Fionia Jazz 
Band”, der består af danske professionelle 
jazzmusikere, som formår at udfordre og ska-
be rammen for Petes farverige spil.  
 

Besætningen er: 
 

- Pete Allen, klarinet 
- Erik Sørensen: sax.  
- Tom Nissen: banjo.  
- Jens Holgersen: kontrabas.  
- Jazper Lindenhoff: trommer. 
 

www.peteallenjazz.com 
 

 

Papa Piders Jazz Band 
 

Fredag den 29. november 20.00-23.00 
 

Papa Piders Jazz Band blev grundlagt i 1961 i 
Göteborg, Sverige, men efter lidt over 20 år 
blev bandet lagt i mølposen og genopstod for 
fem år siden. Succeserne lod ikke vente på 
sig. Allerede i 2013 blev bandet udråbt til 
svenske mestre i Classic Jazz ved at vinde den 
nationale finale i Stockholm. 
Papa Piders Jazz Band spiller den musik, der 
var populær i revival-perioden i England. I 
2013 udgav bandet sin første cd, og året efter 
kom nr. 2. Begge cd'er blev af musikbladet 
DIG Music udråbt som årets bedste i genren.  
Bandet har optrådt i flere danske og norske 
klubber og festivaler, som jazzklubberne 
Satchmo i Aalborg, Ballerups Jazzklub, Eje-
god Jazzklub i Slangerup, Jonstrup Jazzklub, 
Jazzhors i Horsens, Jazzes Venner på Fyn, 
Albertslund Jazzklub, Brønshøj Jazzklub, 
samt festivalerne i Ringkøbing og Allinge. 
For nylig spillede orkestret på New Orleans 
Workshop i Oslo.  
 

Besætningen i Papa Piders Jazz Band er:  
- Klas Nilsson, trompet og vokal  
- Sverker Nyström, klarinet, saxofon og vokal  
- Pider Åvall, trombone og vokal  
- Anders Hultman, banjo og vokal  
- Claes Nordborg, bas og vokal  
- Bo Lindgren, trommer. 
 

www.papapidersjazzband.se 
 
 


