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PROGRAM

Søndag 28.8. 15:00, Bygningen i Vejle
(bemårk spilletidspunkt)
EEG & FONNESBÆK

Onsdag 21.9. 19:30, Bygningen i Vejle
RioJAZZ4

Torsdag 13.10. 19:30, Bygningen i Vejle
GRAIG EARLE KVINTET 

Onsdag 26.10. 19:30, Bygningen i Vejle
MATHIAS HEISE

Lørdag 5.11. 20:00, Bygningen i Vejle
(bemårk spilletidspunkt)
SEXTETO ANDIAMO

Fredag 11.11. 19:30, Bygningen i Vejle
Generalforsamling

Tirsdag 29.11. 19:30, Engelsholm Højskole
JACOB BRO – THOMAS MORGAN – JOEY BARON

Onsdag 14.12. 19:30, Bygningen i Vejle
JULEJAZZ M. HESS – AC – HESS

Onsdag 14. 12. 19:30, Bygningen i Vejle

Julejazz m. Hess - AC - Hess

Mens du går og venter på julen med dens dejlige traditioner om at 
mødes med familie og venner, kunne du holde en anden tradition i 
hævd: JIVE’s årlige julekoncert!
I de seneste år har JIVE med stor succes betroet trioen Hess/AC/Hess 
opgaven, fordi de har rødderne i orden (stammer fra Vejle), værdsæt-
ter og udvikler dette julemøde med det vejlensiske publikum, og har 
et meget højt musikalsk niveau.
Ved koncerten vil du kunne høre liflige original-melodier fra trioens 
nuværende repertoire og danske/udenlandske sange med duft af 
vinter og jul. Der kunne blive plads til lidt fællessang med publikum. 
Ofte dukker nogle musikalske venner op ved denne lejlighed og tager 
del i løjerne. 
Vejrguderne sørger for den stille julesne, JIVE sørger for p-plads til 
rensdyr og slæde og de gode rammer, publikum sørger for stemnin-
gen og HESS/AC/HESS sørger for at sætte musik til det hele. Vel mødt 
og tag gerne familie og venner med. Husk at komme i god tid, evt. 
bestille billetter, da julekoncerten traditionelt er velbesøgt!

nikolaj hess/piano – anders christensen/bas
mikkel hess/trommer

Om JIVE
Koncerter afholdes dels i Spillestedet i Bygningen, 
Ved Anlæget 14 i Vejle, dels på Engelsholm Højskole, 
Engelsholmvej 6, Bredsten

Medlemskab (2016) 120 kr. Unge u 26 år medlemskab 60 kr.
Partoutkort 2. halvår 350 kr. + medlemskab for 2016
Billetter fås ved indgangen eller bestilles over nettet, 
se www.jive-jazz.dk

Koncertstart kl. 19:30, Eeg & Fonnesbæk 28. aug. dog kl. 15:00
og Sexteto Andiamo 5. nov. dog kl. 20:00

Entre ved koncerterne 120 kr./ medlemmer 100 kr./ 
unge-medlemmer 60 kr. 
Ved Eeg & Fonnesbæk 28. aug. og Jacob Bro 29. nov. 
dog 150 kr./ medlemmer 120 kr./ unge-medlemmer 80 kr.
Ved Sexteto Andiamo 5. nov. dog 160 kr./ medlemmer 110 kr./ 
unge-medlemmer 80 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/www.poulallan.com



Lørdag 5.11. 20:00, Bygningen i Vejle
bemårk spilletidspunkt

Sexteto Andiamo

Vejle fik en tangoforening – TangoGade i 2015. Det fejrede JIVE sammen 
med TangoGade med en succesfuld koncert i oktober 2015. Dette 
samarbejde følger vi nu op på med endnu et spændende arrangement - 
besøg af Sexteto Andiamo fra Buenos Aires.
Sekstetten byder på instrumentel musik, som er yderst dansant og 
kendetegnet ved at have et dynamisk og unikt udtryk med let genken-
delige melodier samt en kraftfuld performance, som også holder den 
ikke-dansende lytter fanget! Repertoiret består af splinternye komposi-
tioner indenfor den over 100 år gamle argentinske musikgenre suppleret 
af nyfortolkninger af klassiske tangoer.
Andiamo betyder ”lad os komme af sted” på italiensk. Og Sexteto 
Andiamo er netop kendetegnet ved at være en flok unge musikere med 
masser af fart på! Andiamos unge tango er et frisk pust i den gloriøse 
genre og garanterer en spændende aften!
Har du lyst så tag blot danseskoene med -  dansegulvet er fejet.

luigi coviello/dirigent og bas – andrés ferrari/piano – stine engen 
og anderson perea da silva/bandoneon – gabriela staropoli og 
paula longobardi/violin

Tirsdag 29.11. 19:30, Engelsholm Højskole

Jacob Bro – Thomas Morgan – Joey Baron

Det er ingen hemmelighed mere: Danmark har en guitarist, som hele 
verden beundrer. Jakob Bro har slået igennem med et brag internatio-
nalt. Nu er han så her til en JIVE-koncert på slottet. 
En dansker som leder af en trio med to dygtige amerikanere! Det er til-
syneladende “bare” en trio, men hvilken trio! Jakob Bro har været med til 
at udvikle et nærmest nyt tonesprog i jazzen, hvor flow’et, det æteriske 
og det gennemsigtige præger musikken. Egoet er koblet af og erstattet 
med enkelhed, inderlighed og ro. 
Thomas Morgan på bassen er helt og aldeles i musikkens tjeneste og en 
stjernemakker for Bro i det afdæmpede og indfølte univers. Joey Baron 
er en ualmindeligt lyttende trommeslager, som kan accentuere fra det 
næsten lydløse til crescendoer, og altid i harmoni med musikkens natur.
JIVE byder altså til international jazz, som ikke er jazz, funk eller noget 
som helst - kun sig selv - og så på et fantastisk stemningsfuldt spille-
sted. Mon ikke du skal se og sikre dig den billet i en fart! Du er jo nysger-
rig, ikke sandt?

jacob bro/guitar – thomas morgan/bas – joey baron/trommer

Torsdag 13. 10. 19:30, Bygningen i Vejle

Graig Earle Kvintet 

Under ledelse af bassisten Graig Earle dykker aftenens orkester ned 
i en af jazzens skattekister; komponisten og pianisten Horace Silvers 
melodier. Horace Silver var fra medio 1950’erne med til at skabe den 
såkaldte “hard bop”. Her var genkendelige melodier med temaer, man 
kunne synge eller fløjte, indtil solisterne satte ind med deres ofte dybe 
sjæls-afsøgende soloer.
Aftenens kapelmester – canadiske Graig Earle - valgte at bosætte sig i 
Danmark efter endt Rytmekons-studium, og han er virkelig en berigelse 
af den danske jazzscene med sit opfindsomme og fysiske spil på bassen. 
Vi hørte sidst Graig Earle i JIVE med Emil Hess Quartet.
Med til at fejre Horace Silver er den fremragende svenske trompetist 
Mårten Lundgren, som har været bosat i landet siden 1999 og bl.a. er 
kendt fra DRBB.
GRAIG EARLE KVINTET vil for en aften genoplive Horace Silver, så han 
fremstår i al sin musikalske magi og rigdom. Her er chancen for at opleve 
levedygtig og stærk jazzmusik af højeste klasse. 

jesper løvdal/sax – mærten lundgren/trompet  
rasmus ehlers/piano – graig earle/bas  
espen laub von lillienskjold/trommer

Onsdag 26. 10. 19:30, Bygningen i Vejle

Mathias Heise

Dette er den unge mundharpe-spiller, komponist og keyboardspiller 
Mathias Heises første besøg hos JIVE. Skønt i dag kun 23 år gammel, er 
han slået igennem med et brag. Allerede som 20-årig blev han “verdens-
mester i kromatisk mundharpe”, i Tyskland ved World Harmonica Festival.
Herefter er det gået stærkt. I 2015 vandt Mathias prisen som “Årets nye 
jazzstjerne” i Danmark - fuldt fortjent, når en ung musiker træder så fuldt 
flyvefærdig ind på den etablerede scene.
Ikke uden grund sammenlignes Mathias med Toots Thieleman. Det instru-
mentale og melodiske mesterskab på instrumentet er virtuost. Føj så til 
at Mathias Heise også spiller stærkt og funky på de elektriske keyboards, 
synger stilrent og selv komponerer en del af sine melodier, og du har en 
virkelig klassemusiker.
Med sig denne aften har han helt naturligt nogle af dansk jazz’ allerbed-
ste musikere. Det bliver en FANTASTISK aften, hvor melodi, power, funk 
og swing vil få jubelen frem. Tag godt imod Mathias Heise hos JIVE i Vejle! 

mathias heise/mundharpe – hans ulrik/tenor sax – 
rasmus ehlers/ klaver – anders fjeldsted/bas – 
anders mogensen/trommer

Søndag 28. 8. 15:00, Bygningen i Vejle
bemårk spilletidspunkt

Eeg & Fonnesbæk

JIVE starter sæsonen og “Jazz-i-trekanten”-festivalen med en intim 
duokoncert med Sinne Eeg og Thomas Fonnesbæk.
Mødet mellem disse to store musikere har givet genklang i jazz-
verdenen. Hvad man vidste om deres individuelle kvaliteter har været 
kendt længe, men synergieffekten mellem dem i duo-formen var 
uventet og lysende klar.
Man kan roligt tale om en menneskelig stemme og en instrumen-
talstemme, som kommunikerer, og der er meget at tale om. Sinne 
Eegs vokal og Fonnesbæks basstemme taler, leger, fletter sig ind og 
ud og flyder så fint sammen. Begge stemmer er i sig selv smukke. 
Thomas Fonnesbæks bas synger, så salig NHØP vender øret til. Sinne 
Eegs stemme klinger så flot, og den engelske diktion er ubesværet og 
autentisk.
Forvent en koncert, hvor en af landets absolut bedste sangere og ditto 
bassist viser deres mesterlige kunnen i duo-formatet. Det bliver en 
fornem start på festivalen, en oplevelse du simpelt hen ikke må gå glip 
af. Billetreservering anbefales!
 
sinne eeg/vokal – thomas fonnesbåk/bas

Onsdag 21. 9.19:30, Bygningen i Vejle

RioJAZZ4

Bassisten Morten Ankarfeldt står i spidsen for dette orkester, som blev 
dannet i 2014, og nu igen i 2016 drager på turne. Det er god timing 
med det spotlight, der er på Rio via OL denne sommer. 
Så hvis du ikke kan få nok af samba, bossanova, sol, sommer og sensu-
alitet, så har JIVE forlænget sæsonen for dig!
Morten Ankarfeldt er en yngre bassist, som spiller i mange genrer. Han 
kan bare det hele på en top-professionel måde. 
Saxofonisten Christina von Bülow er en stærk stemme i det danske jazz-
landskab. Man skal ikke tænke i m/k-termer her. Fra von Bülow kommer 
der bare stærke toner fra en dyb sjæl. Hun er både til robust hard bop, 
mainstream-swing, tango og brasilianske rytmer. 
Caio Marcio er en fantastisk guitarist af den brasilianske skole og har 
musikken i blodet. Trommeslageren Cassius Theperson er også et større 
navn i Rio og på vej ud i verden. Forvent det ypperste af de to unge 
brasilianske musikere i samarbejdet med de to kompetente danskere. 
Pust endnu engang ild i RIO-flammen med JIVE og RioJAZZ4.

morten ankarfeldt/bas – christina von būlow/sax, 
caio marcio dos santos/guitar – cassius theperson/trommer


