
OM JIVE

Koncerter afholdes dels i Spillestedet i Bygningen, Ved Anlæget 
14 i Vejle dels på Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6, Bred-
sten.

Medlemskab (2015) 120 kr. Unge u 26 år medlemskab 60 kr.
Partoutkort 2. halvår 350 kr. + medlemskab for 2015
Billetter fås ved indgangen eller bestilles over nettet, 
se www.jive-jazz.dk

Koncertstart 19:30, DR Big Band 2/10 dog 20:00

Entre ved koncerterne normalt 120 kr./ medlemmer 100 kr./ 
unge-medlemmer 60 kr. 
DR Big Band 2/10 dog 180 kr./ 150 kr. / 100 kr.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev på mail til: 
nyhedsbrev@jive-jazz.dk

Læs mere og følg med på www.jive-jazz.dk

JIVE’s koncerter støttes af Kunstrådet og Vejle Kommune
Design af program: Poul Allan Studio

PROGRAM

—ONSDAG 26. AUGUST 19:30, BYGNINGEN I VEJLE
MAGNUS HJORTH TRIO

Ovennævnte Jive koncert indgår i jazz-festivalen: ”Jazz i Trekant-
en” i dagene 21.–30. august. Over 40 koncerter afvikles overalt i 
trekantområdet se www.jazzitrekanten.dk. Bemærk især dobbelt 
koncerten 22. august i Torvehallerne i Vejle med Benny Green 
Trio & Carsten Dahl / Alex Riel Kvartet.

—TIRSDAG 29. SEPTEMBER 19:30, ENGELSHOLM HØJSKOLE
LIONEL LOUEKE OG SISSEL VERA PETTERSEN 

—FREDAG 2. OKTOBER 20:00, BYGNINGEN I VEJLE
DR BIG BAND M SOLIST ANTHONY STRONG

—TIRSDAG 20. OKTOBER 19:30, BYGNINGEN I VEJLE
MALENE KJÆRGÅRD KVARTET

—ONSDAG 18. NOVEMBER 19:30, BYGNINGEN I VEJLE
CARSTEN DAHL M. LENNART GINMAN OG 
FRANDS RIFBJERG

—ONSDAG 16. DECEMBER 19:30, BYGNINGEN I VEJLE
NU’ DET JUL IGEN, NU’ DET HESS/AC/HESS IGEN

JIV
E 30 ÅR   1

985 – 2015

JU
BILÆUMSKONCERT 2. O

KTOBER

EFTERÅR 2015



MAGNUS HJORTH TRIO
— Onsdag 26. August 19:30, Bygningen I Vejle

Vi skal møde en ægte skandinavisk trio med musikere fra Sverige, 
Norge og Danmark - en ægte skandinavisk forening af tre person-
ligheder fra “De forenede Jazz-kongeriger”
Magnus Hjorth er en højt begavet og dybt musikalsk personlighed, 
en mester på klaveret, komponist og arrangør. Han har gået på 
talent-udvikleren, danske Rytmekons, som har fostret så mange 
originale kunstnere. Magnus Hjorth har en enestående teknik, 
en jazzsjæl med både smag og elegance.
Trommerne betjenes af den “danske nordmand” (Rytmekons 
igen!) Snorre Kirk. Snorre er en teknisk særdeles dygtig tromme - 
slager, som har slået sit navn fast i skandinavisk jazz. 
Danske Lasse Mørck betjener den akustiske bas. Også han er 
bandleader og komponist. Lasse Mørck passer sin bas med 
elegance og lethed, så han er den perfekte medspiller for 
Magnus Hjorth. 
Musikken denne aften vil være smagfuld og elegant jazz af højeste 
klasse med prøver på de tre komponisters originale arbejder samt 
dyk ned i de store evergreens. 

Magnus Hjort—piano, Snorre Kirk—trommer, Lasse Mørck—bas

LIONEL LOUEKE OG SISSEL VERA PETTERSEN
—Tirsdag 29. september 19:30, Engelsholm Højskole
 
Aftenens koncert er med en ganske speciel duo. Norske Sissel 
Vera Pettersen møder guitaristen Lionel Loueke fra Benin i Vestaf-
rika. Hvad kan norsk folkesjæl og højfjeldets lyde mon samarbejde 
med afrikansk polyrytmik om?
Det klare, rene norske lys blander sig med den lysende, elastiske 
afrikanske musikglæde. Duoen anvender hertil elektronik, der 
bidrager til, at guitar/vokal og saxofon/vokal kan lyde mange-fac-
etteret og konstant holde lytteren tryllebundet.
Også Sissel Vera Pettersen har fået sin uddannelse på Rytmekons i 
København. Ud over saxofon har sang/vokal været fremtrædende 
i studiet her. Sissel Veras stemme er som en klar norsk elv, ren og 
liflig. 
Lionel Loueke har haft en eventyrlig skæbne. Han kommer fra 
fattige kår i Benin. Et ukueligt drive og det indlysende talent 
fik ham via Elfenbenskysten og Paris til jazzmusikernes Mekka, 
Berklee Collage of Music i Boston.
Denne aften bliver magisk. Her møder du jazzen helt åben for 
verdens påvirkninger. Det er fremtidens jazz!

Lionel Loueke—guitar, Sissel Vera Pettersen—vokal og sax

DR BIG BAND M SOLIST ANTHONY STRONG
—Fredag 2. oktober 20:00, Bygningen i Vejle

Danmarks Radios Big Band, DRBB, besøger JIVE her i vores 30 års 
jubilæums-sæson. 
DRBB er levende jazzhistorie med tråde tilbage til Ib Glindemann 
som den første dirigent i Beatles-året 1964. Det er fantastiske 
jazzmusikere; det er fantastisk musik, der spilles af orkestret. 
Så enkelt kan det siges. 
Orkestrets niveau er top-internationalt. Musikerne er de bedste 
af de bedste. Line-up’en tæller bl.a. Henrik Gunde på piano, 
Hans Ulrik på saxofon, engelske Gerard Presencer på trompet og 
svenske Vincent Nilsson på trombone og mange, mange andre 
fantastiske musikere. 
DRBB møder denne aften en rigtig engelsk gentleman-jazz’er, 
Anthony Strong. En charmerende crooner med et dejligt swing og 
en masse energi og musikalsk glæde. Stemmen er perfekt til big 
band jazz. Anthony Strongs repertoire er de klassiske jazzsange fra 
den store amerikanske sangbog.
Du kan forvente en gennemmusikalsk, stor-swingende, energifyldt 
og munter jazz-oplevelse med BIG AND STRONG - DR Big Band 
med solisten Anthony Strong.

MALENE KJÆRGÅRD KVARTET
—Tirsdag 20. oktober 19:30, Bygningen i Vejle

Med sine nu 28 år er Malene Kjærgård trådt ind i dansk jazz’ 
dronningerække på vokalsiden. Hendes debut-cd hedder “Happy 
Feet”. Publikums fødder bliver glade af at være sammen med 
Malene Kjærgård. Hendes lette og naturlige swing får dem til 
automatisk at vippe op og ned. 
Malene Kjærgård definerer sig selv som sanger OG komponist, 
to ligeværdige sider. Hermed er det også antydet, at en del af 
aftenens repertoire vil være originale kompositioner fra Malenes 
hånd. Orkestret bag hende forstår virkelig kunsten at akkompag-
nere aftenens hovedperson, så hendes særpræg kommer bedst 
frem. Mads Kjølby betjener guitaren diskret understøttende - så 
stemmens fine og nuancerede fortolkning træder frem. Trom-
meslageren Snorre Kirk nærmest underspiller, præcist accentuer-
ende. Bassisten Tobias Dall Mikkelsen bidrager til det lyse og 
transparente lydbillede. 
Dette er lys og glædesfyldt musik til en måske råkold efterår-
saften. Kom og få varmet fødder og sjæl i selskab med Malene 
Kjærgård og hendes fantastiske orkester.

Malene Kjærgård—vokal, Mads Kjølby—guitar, 
Tobias Dall Mikkelsen—bas, Snorre Kirk—trommer

CARSTEN DAHL M. LENNART GINMAN OG FRANDS RIFBJERG
—Onsdag 18. november 19:30, Bygningen i Vejle

Danmarks store musikgeni - pianisten, komponisten og undervis-
eren Carsten Dahl - besøger JIVE med sin trio - bassisten Lennart 
Ginman og trommeslageren Frands Rifbjerg. Trioen følger op på 
deres tidligere trio-år i slutningen af 90’erne. Denne tilbagevenden 
markerer, at aftenens musik kunne tage sit udgangspunkt i jazzens 
“standards”, og at udtrykket kunne være “hard bop”. Men man kan 
aldrig vide med Carsten Dahl. Han er ikke for fastholdere. “At spille 
er for mig altid nervebetonet, men øjeblikket er min metier”, har 
Carsten Dahl udtalt. 
Lennart Ginman er også en stor skikkelse i dansk jazz gennem 30 
år. Han har over årene spillet med mange store danske og interna-
tionale jazznavne.
Frands Rifbjerg er en strålende og inspirerende trommeslager 
med et stort øre, hvilket også kræves for at spille trio med Dahl og 
Ginman. Han bidrager meget og ligeværdigt i trioens interaktion.
Denne aften indbydes du til at dele et “NU” og være med i den 
musikalske proces og spirituelle begivenhed, som en koncert med 
Carsten Dahl er.

Carsten Dahl—piano, Lennart Ginman—bas, 
Frands Rifbjerg—trommer

NU’ DET JUL IGEN, NU’ DET HESS/AC/HESS IGEN
—Onsdag 16. december 19:30, Bygningen i Vejle

Vejle-drengene inviterer til julejazz hos JIVE for fjerde gang. 
Nikolaj Hess, Anders (AC) Christensen og Mikkel Hess, er interna-
tionale jazz-stjerner, der spiller på et fantastisk højt niveau. Derfor 
kan hver koncert - selv i julens tegn - udvikle sig meget forskelligt. 
I repertoiret får numrene en ny, uventet drejning. De dejlige jule-
sange vendes på en ny, men genkendelig måde. Måske indbydes 
der til fællessang, måske får gruppen gæster på besøg. Man kan 
ikke vide med dette orkester - forvent det uventede!
Nikolaj Hess er vidunderbarnet, der bare kan alt. Solist, akkompag-
natør, komponist - en klart lysende international stjerne.
På samme måde med Anders (AC) Christensen, som gavmildt 
deler sit talent ud på den danske og internationale scene. En sand 
virtuos.
Mikkel Hess - fornyeren med hang til electronica, en mesterlig 
trommeslager. Tilsammen udgør de Hess/AC/Hess Spacelab, som 
endnu engang lander hos JIVE i Vejle. Det er vi stolte af. Kom og 
vær med til årets jazz-julehygge!

Nikolaj Hess—piano, Anders Christensen—bas, 
Mikkel Hess—trommer


