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Velkommen til

Femø Jazz Festival 2019
Femø Jazz Festival fylder 50 år! Det er fantastisk, at festivalen har holdt
skruen i vandet så længe – søgang har der været nok af!
Historien om Femø Jazz Festival begyndte ved en privat fest i 1969.
Femø Kro havde fået ny vært, Bernhard Linder, og hans søn Ulf var
interesseret i jazz og fik stablet en jazzfest på benene på den gamle kro.
Orkestret var Peter Zuschlags Jazzband, og festen var så god, at ideen til
en årlig jazzbegivenhed var skabt.
Takket være disse gæve folk fra Femø og jazzentusiaster fra
Nakskovjazzklub/Sydhavsjazz opstod der den 15. august 1970 noget
magisk på Femø. Udvalgte musikere blev inviteret til festivalen. Onkel Erly
og onkel Louis fra Næstved udgjorde sammen med Brødrene Zuschlag
fra Vordingborg Peter Zuschlags Jazzband, der senere blev til Tante Tillies
Fodvarmere. Og Eigil E. Grønholdt fra Black Bottom Jazzmen fra Nakskov
tog også turen til Femø.
Arrangørerne håbede på 75 gæster, for så løb festivalen rundt
økonomisk. Der kom dog langt flere, og de havde en forrygende fest. Sådan
opstod Femø Jazz Festival, og i år kan festivalen fejre 50 års jubilæum som
den ældste "rigtige” festival i Danmark.
50 år er lang tid. Tænk bare, hvor mange mennesker, der gennem tiden
har gæstet festivalen, og hvor mange røverhistorier, det er blevet til!
Tænk, hvor mange musikere, der har spillet og sunget på festivalen og den
forandring og udvikling, der også i musiksammenhæng er sket.
Der er rigtig mange gode historier gennem årene, og mon ikke vi hver
især har vores super oplevelse fra Femø Jazz Festival i vores rygsæk. Der
er masser af traditioner og spændende påfund på campingpladsen. Der er
masser af humor og glæde. Vi siger tit, at vi har verdens bedste publikum,
og det er ganske vist.
Og nye gæster er meget velkomne – der bliver altid taget kærligt imod
debutanter.
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På glædeligt gensyn til august.
Med svingende hilsen Mette Stevns
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Velkommen
Årets bands og solister

Andre arrangementer & events
26 50 års jubilæum
28 Søndagsjam
28 Street Parade
29 Madsens Mindekoncert
29 Late Night Disco
31 Jazzfest efter Femø Jazz

Foreningen Femø Jazz
Det er "Foreningen Femø Jazz", der står for afholdelsen af Femø Jazz
Festival. Foreningen blev stiftet i februar 2018, og alle som kan gå ind for
foreningens formål og vedtægter kan blive medlemmer.
Generalforsamlingen i november fastsatte årskontingentet til 100 kroner
for 2019.
Generalforsamlingen har valgt følgende bestyrelse, som efterfølgende har
konstitueret sig:
Jørgen Vad Formand — vad@femoejazz.dk
Torben Christensen Næstformand — torben@femoejazz.dk
Grethe Kansing Kasserer — grethe@femoejazz.dk
Lene Arevad Sekretær — lene@femoejazz.dk
Laura Bisted Jacobsen PR-gruppe — laura@femoejazz.dk
Asger Fanning Bestyrelsesmedlem — asger@femoejazz.dk
Som medlem af foreningen er man med til at støtte de aktiviteter, som
foreningen i forbindelse med festivalen arrangerer.

Praktisk information
Hvor & hvornår
Billetter & priser
Campingområdet
Ordensregler
Kontaktinformation
Læge & samaritter
Færgetider
Kort over Femø
Programoversigt

Årets bands
og solister
Musikprogrammet spænder bredt over jazzgenren og altid med
et touch af New Orleans.
Musikere i alle aldre spiller hver for sig og på kryds og tværs.
Du kan læse mere om dem på de følgende sider.
Hvor og hvornår det foregår, finder du information om yderst
på siderne og i en samlet oversigt på programmets bagside.
Scener
T – Teltet
J – Jamhaven
C – Cafeteriet
Havnen
Madsens Have

Festivalpladsen

Find frem til Havnen og Madsens Have ved hjælp
af kortet over Femø, som du finder på side 42.
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Fotos Harald Aggebo & Anders Ryberg Tekst Jørgen Vad & Mette Stevns
Grafisk tilrettelægning Nina Krogh
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Fredag kl 22.30 i Teltet

Fredag kl. 20.30 i Teltet
Lørdag kl. 16.00 i Jamhaven
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Adrian Cox

En af de allerbedste unge klarinettister/saxofonister på den europæiske
jazzscene er Adrian Cox fra Storbritannien. Vi har igennem årene mødt
ham flere gange på Femø Jazz Festival som medlem af T.J. Johnsons
dejlige band.
I år kommer han med sin egen kvartet og præsenterer et helt unikt
projekt, som han kalder "Profoundly Blue", der er en hyldest til den store
New Orleans-klarinettist Edmond Hall.
Adrian Cox er meget inspireret af denne fantastiske mand fra New
Orleans - men tag ikke fejl: Han er ikke kopimusiker - han er helt sig selv.
Udover de to koncerter med kvartetten, vil I også kunne opleve Adrian
Cox i vores jubilæumsband, der spiller under ledelse af Fessor.

& his Prime Se

ve n

Dette dejlige orkester udspringer fra Gladsaxe Jazzklub, der igennem en
årrække afholdt et arrangement på International Unesco Jazz Day den 30.
april. Her fik en særlig talentfuld musiker til opgave at samle et hold af super
gode musikere omkring sig. Hele herligheden blev efterfølgende udgivet.
I 2016 fik Chris Tanner opgaven. Og netop Chris Tanner er på alle måder
forbundet med Femø Jazz Festival, idet hans første optræden i Danmark
var som 19-årig på vores festival, hvor han spillede med australske
Hoodangers. Et orkester, der på alle måder brød alle normer, og som
bestod af meget unge mennesker, der var solidt plantet i New Orleanstraditionen, som de spillede deres helt egen version af.
Chris Tanner er blevet i Danmark, hvor han har stiftet familie. Dette kan
vi være glade for, da han tilfører dansk jazz et frisk pust med sin personlige
spillestil, der hver tirsdag kan høres på det københavnske jazzværtshus
Charlie Scott. Med på Femø har han det originale Gladsaxe-band.

Chris Tanner Klarinet og vokal
Björn Ingelstam Trompet og vokal
Ole "Fessor" Lindgreen Trombone
Jens Kristian Andersen Bas

Mads Søndergaard Piano
Henrik Bay Guitar
Morten Ærø Trommer
Tricia Boutté Vokal
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Adrian Cox Klarinet
Joe Webb Piano
Simon Read Double bass
Gethin Jones Drums

Chris Tanner

Lørdag kl. 21.30 i Teltet

Foto: Bas Meijer

Torsdag kl. 19.00 i Teltet
Fredag kl. 14.00 i Jamhaven
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Doc Houlind regg Staffo
New Orleans Revival All Stars
Doc Houlind har altid været kendt for en veloplagt fortolkning af New
Orleans-jazzen i George Lewis-traditionen.
Søren Houlinds musikalske hjerte er i den del af jazzen, som man i
New Orleans i dag betegner som at "spille i traditionen". Musik, der altid
leveres meget dynamisk uden at glemme de følsomme elementer.
I år har vi været så heldige at få forstærket orkestret med den helt
fantastiske New Orleans-trompetist Gregg Stafford. Gregg Stafford er et
velkendt ansigt blandt danske New Orleans-entusiaster, der kender ham
for sit smukke lyriske spil og dejlige sang.
Vi får glæde af orkestret torsdag aften i teltet og som det orkester,
der skal modtage den traditionsrige street parade i jamhaven fredag.

Karl Kronquist – Kontrabas
Ebbe Kjærsgård – Banjo

ur
and His NOLA Fo

Den unge Aarhus-baserede vokalist og pianist Emil Otto, kendt fra
blandt andet Gumbo Ya-Ya! og Vooo Ca Ray, har nu samlet sin egen
Nola-kvartet - en kvartet, der består af musikere, som har været med
ham lige fra starten. Inspirationen til kvartettens lyd kommer fra
musikere som Harry Connick, Jr., Fats Waller og Dr. John.
Rytmegruppen fyrer op for funk-kedlerne med second line street
beats og funky feels og serverer en yderst spicy gumbo. Bland dette
med en 'croonsome' vokal og sveddryppende boogie piano, og så ved
du nogenlunde, hvad der er i vente.
De af jer, som holdt sig vågne til natkoncerten lørdag sidste år, hvor
Emil Otto var på Femø med Vooo Ca Ray, ved, at der noget helt specielt
i vente.

Emil Otto Vokal og piano
Jonathan Bruun Mayer Trombone
Philip Akrofi Bas
Aske Bendixen Trommer
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Gregg Stafford - Trompet og vokal
Søren ”Doc” Houlind – Trommer
Kristian Barfoed – Trombone
Jesper Capion Larsen – Klarinet
Lis Krøyer – Piano

Emil Otto

under le

Familiejazz – Krokodillerne
Kom og deltag i en fest for børn og barnlige sjæle.
I samarbejde med Lolland Kommune byder vi igen til gratis
familiejazz. Til at få alle i den helt rigtige stemning kommer Kira
Martini og hendes storswingende krokodiller. De giver den gas med en
boblende musikalsk coctail og sprudlende ryrtmer fra Brasilien.
Kira Martini og Krokodillerne byder på en festlig koncert for børn
og godtfolk med helt nye børnesange fra Kiras fantasi og historier
fra hendes egen barndom. De lystige musikalske fortællinger handler
om kærlighed, den store verden uden om os, den lille verden inden i
os - og alle de skønner væsener, der popper op i dem. Det kan vi vel alle
have brug for at høre om og lytte til.
Så velkommen til en dejlig dag for børn og barnlige sjæle. Og der
er fri adgang til Jazzpladsen fra kl. 10 - 15. Vi håber, at der kommer
børnehaver og gæster fra fastlandet og besøger os.

Henrik Silver Sousaphon
I samarbejde med:

lse af

Ole "Fessor" Lindgreen

Lørdag aften slutter vi af med at brag af en koncert, hvor vi med et
specielt sammensat orkester vil præsentere den mangfoldighed af
musik, som Femø Jazz Festival står for.
Og hvem andre end den traditionelle jazz' grand old man, Ole "Fessor"
Lindgreen, kan løfte opgaven med et bredt sammensat orkester? Derfor
var det naturligt for os at bede Fessor om at sammensætte et band, som
med hele tre sæt vil få teltdugen til at blafre.
I vil blive præsenteret for New Orleans-jazz i traditionel forstand tilsat
saftig blues.
Orkestrets medlemmer er blandt andre den britiske klarinettist og
saxofonist Adrian Cox, og jazz-, blues- og soulsangerinden Tricia Boutté
fra New Orleans. Fessor har hertil valgt nogle helt suveræne
danske musikere.
Og som et helt særligt, har han engageret Rock Nalle og hans to
guitarister. De tre kan deres blues, så sammen med rytmegruppen, er der
garanti for et højt kogepunkt i teltet.

Peter Marott Trompet
Adrian Cox Klarinet og sax
Ole "Fessor" Lindgreen Trombone
Jakob Dinesen Tenorsax
Mads Søndergaard Piano
Morten Ærø Trommer
Mathias Petri Bas

Tricia Boutté Vokal
Kirk Joseph Sousafon
"Nalle and his Crazy Ivans"
Nalle Vokal
Henning Kaae Guitar og vokal
Ivan Sand Guitar og vokal
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Kira Martini Vokal og Guitar
Peter Marrott Trompet
Morten Ærø Trommer og Marimba
Mads Søndergaard
Klaver og Harmonika

de

Lørdag kl. 23.30 i Teltet

Onsdag kl 11.30

Femø Social Club Band
50 års jubilæumsbrag

Se spilleplan på bagsiden

G

Trompetisten Gregory "Gregg" Stafford vil af mange, der elsker den
traditionelle New Orleans-jazz, være et særdeles kendt navn.
Han har turneret adskillige gange i Europa og spillet med utallige
europæiske musikere igennem årene, hvor man ind i mellem også vil
have haft lejlighed til at opleve ham som en glimrende trommeslager.
Vi havde sidst besøg af Gregg Stafford tilbage i 1995, hvor han
tilfældigvis var i landet på et privat besøg. Han greb chancen og tog
med Dølles Café Orkester til Femø Jazz Festival, hvor han benyttede
lejligheden til at "sidde ind" i nogle numre.
Gregg Stafford var i mere end 30 år leder af det berømte The Young
Tuxedo Brass Band i New Orleans, og han har gennem årene været tæt
knyttet til Preservation Hall Jazz Band.
Gregg Staford er mest kendt for sin traditionelle New Orleans-stil,
sin fantastiske sceneoptræden og særdeles gode vokal.
I år skal vi høre ham som trompetist med Doc Houlinds New Orleans
Revival band torsdag aften i teltet og fredag eftermiddag i Jamhaven,
hvor orkestret er klar til at modtage street paraden fra havnen.
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Vi gentager succesen fra sidste år! Hver eftermiddag fra onsdag til
lørdag står Henrik Silver bag uformelle eftermiddagsmatinéer, hvor
han styrer begivenhederne bag klaveret.
Sidste år blev disse matineer de rene tilløbsstykker, hvor mange
musikere også dukkede op for at deltage i løjerne. Vi glæder os til at
hygge med Henrik Silver og venner igen.
Onsdag eftermiddag kan I opleve matiné i Jamhaven, og de
følgende dage foregår aktiviteterne enten i cafeteriaet eller i teltet
omkring spisetid. Men mød selv op og hør, hvem Hr. Henrik Silver
indbyder til sin matiné.
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Fredag kl. 18.30 i Teltet

Tirsdag kl. 20.30 i teltet
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Kira Martini & Martiniʼs

Ingen Femø Jazz Festival uden Jazzkompagniet! Som de har gjort det
de sidste syv år, sponsorerer Jazzkompagniet koncerten i jazzteltet
tirsdag aften.
Og fra onsdag til lørdag vil vi have glæde af dem på havnen om
dagen. Kun afbrudt af deres deltagelse i street paraden fredag. Det er
også altid en fornøjelse at opleve deres store gæstfrihed over for alle
de musikere, som falder forbi og giver et trut med.

Kim Menzer Altsax, trombone,
mundharmonika og sang
Nis Smitti Schmidt Trommer og sang
Dines Hansen Vaskebræt og
Jazzkompagnilejrbestyrer

Kira Martini Vokal og guitar
Fessor Trombone
Nulle Klarinet
Morten Ærø trommer

Peter Marott Trompet
Mads Søndergaard Piano
Joel Illerhag Bas
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Ralf Delfs Trombone
Tommy Niemand Trompet og sang
Bente Dittloff Tenorsax og sang
Lars Hallgren Piano og sang
Christian Wolff Bas og sang

Kira Martini har efterhånden slået sit navn fast på den danske
jazzscene. Et talent helt udover det sædvanlige. En fantastisk
sangerinde, der med ynde og elegance bærer de mest fantastiske
kjoler og en blød filthat. Kira synger med inderlighed og stor charme.
Holdet bag Kira er velvalgt og består af fantastiske musikere,
der på tværs af generationer har en fantastisk sprudlende kemi. De
tre frontløbere på hornene er Fessor og Nulle og Peter Marott. Den
swingende rytmegruppe består af: Mads Søndergaard piano, svenske
Joel Illerhag på bassen og Morten Ærø bag trommerne.
Repertoiret spænder bredt, og bandet har en kærlighed for
at mikse genrerne. Så diskes både op med New Orleans, blues,
brasilianske choro's og samba, jazz-perler, et par gamle folkemelodier
og egne kompositioner. En ny måde at spille traditionel jazz på, så det
bliver en spændende og forfriskende cocktail!

Søndag kl. 20.00 i Teltet

Kirk Joseph

Dette orkester spillede på den anden Femø Jazz Festival i 1971. For at
citere Jazzbladet fra 1971: "I år var det saftig swing- og bigband musik,
der blev leveret fra kl. 19 af Leonardo Pedersens Jazzkapel, som var
i meget fin form - der er med 100 procent garanti intet spindelvæv
tilbage på Femø Kro, efter at Flying Home havde lyt i lokalerne".
Og hvad er bedre på vores 50 års jubilæumsfestival end at slutte
med dette fabelagtige orkester, der på alle måder er "still going
strong"? Vi må så se, hvor meget spindelvæv, der har hobet sig op i
teltet - og om det kan blive blæst væk!

Leonardo Pedersen Alt, ten sax ,cl.
Jens Erik Sørensen Ten.sax
Finn Lynge Ten sax, Bar.sax
Holger Tvestmann Tp
Poul Chr. Nielsen Tp
Mogens Eghjort Tp

Kim Aagaard Tb
Jørn Nørredal Tb
Ole Kock Hansen Piano
Ib Lund Nielsen Bas
Tobias Leonardo Pedersen Trommer
Ane Kramme Vokal
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Kirk Joseph er fra New Orleans, og han er kendt som en stjerne
med en sousafon. Han er en af grundlæggerne af det berømte Dirty
Dozen Brazz Band, som var med til at fremme en af New Orleans’
musiktraditioner, nemlig brass band musikken, der fik et ordentligt
skub fremad med dette band. Dirty Dozen Brass Band forstod at
bevare traditionen samtidigt med, at de fornyede musikken med en
snert af funk og bebop.
På Femø Jazz Festival har vi ofte præsenteret musikere fra
traditionsrige musikerfamilier i New Orleans. Og Kirk Joseph er ingen
undtagelse. Kirk Josephs far er Waldren "Frog" Joseph, der blandt
andet er kendt fra Paul Barbarins orkester.
Kirk Joseph begyndte sin professionelle karriere som 15-årig, da
hans bror bad ham spille til en begravelse med The Majestic Band.
Siden er det gået stærkt, og Kirk Joseph har spillet med en lang række
store musikere - lige nu leder han sin egen gruppe, Kirk Joseph's
Backyard Groove.
Han betegnes som en moderne sousafon-pioner, og Kirk Joseph
siger selv, at han blev inspireret af Tuba Fats, som var den første han
hørte, som brugte sousafonen, så den lavede en lyd som en bas.
Derfra udviklede han sin personlige stil, hvor instrumentet bruges i en
moderne brass band stil i kombination med traditionel march musik.

Leonardo Pedersens
Jazzkapel

Torsdag kl. 23.00 i Teltet

NAtten til fredag kl 00.30 i Teltet
Dette band er ungt men veletableret - både inden for jazz og soul/
funk-genren. I deres karriere har de allerede optrådt på flere
spillesteder og festivaler i ind- og udland - blandt andet: Copenhagen
Jazz festival, Århus Jazzfestival, Musik over Gudhjem, Galerie
Épisodique i Paris, Pumpehuset, Sofiekælderen, Børneteatrets
jazzklub, Svanekegården, Mojo og mange flere.
Alle gruppens medlemmer er aktive profiler på musikscenen med
hver deres karriere og egne bands, men sammen udgør de et af
Danmarks bedste og mest groovy livebands.
Det er musik for både sjælen og dansefødderne. Vi glæder os til
at se dem udfolde deres talenter på Femø Jazz Festival.

Pelle Von Bulow Guitar
Anton Langebæk Bas
David Besiakov Trommer
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Morten Fisher står i spidsen for dette seje og råt swingende shuffle
og boggie woogie band, der kommer med New Orleans-kærlighed til
os alle. De skal fylde vores ører - ikke bare med kærlighed - men med
sange om livet og døden. Som sidste band torsdag aften vil teltet
blive omdannet til en svedig ovn, der også bliver fyldt med filosofiske
livsanskuelser. En ovn, der får varmen og energien til at flyde i rå
mængder fra disse seks smukt pyntede unge mænd, der spreder good
vibes ned til et gyngende dansegulv.

Morten Fischer Piano og vokal
Andreas Svendsen Trommer
Matthias Petri Bas

Asbjørn Kamban Trompet
Roald Elm-Larsen Tenorsax
Mikkel Aagaard Nielsen Trombone
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Melissa Inya Vokal
Søren Høst Saxofon
Anders "moonjam" Malta Trompet
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Lørdag kl.23.30 i Teltet

Lørdag kl. 19.30 i Teltet

Norbert Susemihl'
joyful Gumbo New s
Orleans
jazzband
Norbert Susemihl's Joyful Gumbo er altid garanti for traditional New
Orleans-jazz præsenteret af særdeles dygtige musikere. Orkestret
forstår at kombinere strømninger som traditionel jazz, swing, rhythm
& blues, latin, gospel, ragtime og funky brass band-musik, som man
hører det i New Orleans i dag.
Orkestret er internationalt sammensat af nogle af de allerbedste
repræsentanter for denne musik, som eksempelvis en af verdens
bedste ragtimepianister, Morten Gunnar Larsen, og selvfølgelig
klarinettisten Chris Tanner.
Kort sagt: Hot & Swinging New Orleans Music

Morten Gunnar Larsen Piano
Jens Kristian Andersen Bas
Andreas Svendsen Drums

his Craz
d
y Iv a n s
an

Nu bliver det vildt! Ovenstående er en del af Femø Social Club Band,
når Fessor byder op til det store koncertbrag lørdag aften. Her vil de
sammen med Fessors gruppe lave et helt forrygende blues-sæt, hvor
teltdugen vil løfte sig til nye højder.
Nalle - eller Rock Nalle - er et af dansk rock- og bluesmusiks
kendteste navne. Alle kender selvfølgelig "Go’e gamle fru Olsen", men
måske er man ikke helt klar over, at Nalle sammen med sine Crazy
Ivans i de senere år, efter en længere musikalsk pause, nu turnerer
landet rundt med et rendyrket og saftig blues-projekt. Det er dette, vi
skal høre lørdag aften med Fessors gruppe i et specielt sæt tilegnet
bluesmusikken.
Han fylder faktisk 76 i år (født i 1943)

Nalle Vokal
Henning Kaae Guitar & vokal
Ivan Sand Guitar & vokal

21

20

Norbert Susemihl Trumpet,
flugelhorn, vocal
ChrisTanner Clarinet, sax, vocal
Hans Ingelstam Trombone

Rock Nalle

Onsdag kl. 20.30 i Teltet
Torsdag kl. 21.00 i Teltet

Second Line Jazzband
Disse skønne svenskere kom til Femø Jazz Festival første gang i det
herrens år 1995. De tog publikum med storm, og siden har de været
på festivalen 10 gange - og de har altid leveret en pragtpræstation.
Måske nogen husker år 2000, hvor de fik samtlige gæster i teltet til at
danse rundt i ring?
Orkestret har en fantastisk spilleglæde, og er meget inspireret
af musiktraditionen fra New Orleans, men så absolut med et
tvist. Musikken er indhyllet i fine improvisationer og spændende
arrangementer. Egentlig ved man aldrig, hvad de kan finde på - og det
er jo skønt.
De har også jubilæum i år, de startede i en meget ung alder i 1989.
Lidt udskiftninger har der været, og i januar i år stoppede Anders
Wasen efter at have været med fra starten. Vi glæder os til at byde
en ny banjospiller/guitarist velkommen på Femø. I kan glæde jer til at
høre Second Line Jazzband onsdag og torsdag aften.

Johan Horner Drums, Banjo/Guitar
Olof Skoog Saxophones, clarinet &
vocal

New Orleans er kendt for sine musikerfamilier, hvor Boutté-familien
absolut er en af de mest kendte på vores breddegrader. Tricias mor,
Lillian Boutté, var i mange år en kær gæst på Femø Jazz Festival.
Tricia begyndte sin karriere som sanger i en alder af fem år, og hun
begyndte efterfølgende at spille klaver, violin og trækbasun. Hendes
karriere spænder vidt, og hun har optrådt med alle, der er noget ved
musikken i New Orleans.
Det er en stor glæde for os at byde velkommen til Tricia igen.
Hun vil fredag aften synge med Chris Tanners Prime Seven - og ikke
mindst være en del af vores jubilæumsband lørdag aften, hvor hun vil
demonstrere sin alsidighed og sit fantastiske drive.
Tricias repertoire dækker meget bredt med blues, soul, gospel,
caribisk musik - kort sagt JAZZ.
I kan virkelig glæde jer til vidunderlige koncerter med en super
swingende dygtig kunstner.
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Nicklas Carlsson Trombone, vokal
Jesper Albrektsson Trumpet, vocal
Per Bach Bass

Tricia Boutté
’
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Torsdag kl. 15.00 i Jamhaven

ventet på færger, trafiklys, øl og nye spillesteder." Siden da er der gået 30
år mere, og hvad skal man sige "damen står stadig på fødderne" dog uden
musikalske rynker i ansigtet!
I 1992 fik orkestret Femø Jazzpris som det første orkester. Repertoiret
har altid været præget af kærlighed til den gamle New Orleans-jazz, og
orkestret er umådelig populært hos publikum. Vi glæder os til at nyde en
god tradition og hylde et af Danmarks ældste jazzorkestre til åbningsfest
torsdag den 2. august.
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Finn Hjelm Jacobsen Trommer 1980
Peer Bøge Banjo-guitar - 1973
Mikael Zuschlag Cornet - 1969

Tom ard
Skovga
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Tom Skovgaard spiller den gamle ragtime, swing, boogie og stride solo
pianogenre, og har samtidig spillet i jazzbands, i rockband og været
barpianist. Repertoiret i ragtime og swing piano stilen omfatter Fats
Waller, Jelly Roll Morton, Scott Joplin, James P. Johnson og en lang række
traditionelle jazz- og swingnumre.
Tom er også arrangøren af en mængde piano-battles i Baghuset i
Ballerup, hvor han har inviteret en masse andre superdygtige pianister.
Bl.a. Lasse "Booogie" Jensen og Jean Baptiste Franc.
Tom vil underholde os med sit fantastiske spil allerede onsdag i
Jamahaven og kommer igen lørdag eftermiddag.

Onsdag kl. 14.30 i Jamhaven
Lørdag kl. 15.00 i Jamhaven
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Tillierne er et helt kapitel for sig! Orkestret hed oprindeligt Peter Zuschlags
Jazzband. De blev grundlagt i 1969 og var med fra første år på Femø. Dog
fik de først det nuværende navn i 1971. Legenden siger, at navnet stammer
fra en stor glæde ved at indlede en jazzaften med Duke Ellingtons
Shout'Em Aunt Tillie. Legenden fortæller også, at orkestret i starten
spillede til skolefester, hvor de var mere gratis end vellydende! Det har de
heldigvis gjort noget ved.
Fra 1970 til 2003 har de spillet til alle (undtagen én) åbningskoncerter
på Femø jazz Festival. Der har selvfølgelig været udskiftninger gennem
årene. Dagens line up består blandt andre af Niels Kann og Peer Bøge, der
har været med siden 1972 og 1973. Finn Hjelm Jacobsen har været med
siden 1980. Mikael Zuschlag, der i dagens anledning er med på holdet, var
med de første år, i starten sammen med sine tre brødre Peter, Morten
og Anders. Morten og Anders var kun med i kort tid, og Mikael forlod selv
"Tanten" i 1975 for at spille i Peruna Jazzmen.
Da orkestret havde 20-års jubilæum, stod der disse ord i en
pressemeddelelse: "Det er utroligt, at "damen" har kunnet holde sig på
fødderne. Især hvis man ved, hvad hun har været igennem. Trods gentagne
og ofte højrøstede familieskærmydsler har hun udholdt frostkulde,
snestorm, regnvejr, sommerhede, sunget og spillet, kørt utallige kilometer,

Torben Jørgensen Bas
Peter Wassard Klarinet-sax
Niels Kann Piano - 1972
Hans Svenné Trombone

50 år med fantastiske folk på Femø
1974

1983

1992

1984
1994

1981

1977
1988

1974

1982

1971

1990

2018
Tak til Femø Lokalhistoriske Arkiv, Georg Mølgaard, Nis Smitti Schmidt og Hans Leonardo Pedersen for billeder.
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Madsens Mindekoncert

Vanen tro bliver der igen i år indbudt til den traditionelle jamsession
søndag formiddag kl. 11 i Jamhaven.
Som sidste år vil løjerne blive styret af Peter Marott og Hr. Henrik Silver. Vi
opfordrer selvfølgelig musikere til at komme og være med - og ikke mindst
glæder vi os til at se alle jer publikummer til et par fornøjelige timer.

For 30. gang afholder Femø Gymnastik- og Idrætsforening koncert til minde
om Købmand Madsen. Alle musikere er velkomne til at deltage og bidrage
til koncerten. Så gå ikke glip af denne særlige begivenhed, hvor du i selskab
med flere hundrede glade tilhørere kan nyde de liflige jazztoner og spontane
indslag. Følg strømmen op til Madsens Vænge 2 i Sønderby.

et Parad

e

Natten forlænges med DJ RYBERG, som laver et live DJ-set i fusion med
det berømte og berygtede ’nat jam’. Det bliver disco, jazz, electro-swing
og forhåbentligt en masse input fra instrumenter i mødet mellem det
elektroniske og det organiske. Og der bliver ikke sparet på lys og effekter.
Det bliver funky, det bliver groovy, det bliver dansabelt. Alle inviteres til at
medbringe instrumenter og byde ind til musikalsk sammenskudsgilde.
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Jazzkompagniet er atter i spidsen, når årets parade drager fra havnen
mod Jamhaven med forventet ankomst kl. 14.30, hvor Doc Houlind
band med Gregg Staford står klar. Årets tema er selvfølgelig ”hippier”.
Så det er bare med at finde hippietøjet og de runde solbriller frem
og øve sig på peace-tegnet! Vi glæder os til endnu en uforglemmelig
Street Parade.

Late Night Disco Jam Session

Fredag nat efter sidste band

Fredag kl. 13.00 på Havnen

S t re

Lørdag kl. 13.00 i Madsens Have

Søndag kl. 11.00 i Jamhaven

Søndags Jamsession

Jazzfest efter Femø Jazz
I september er der for længst lukket og slukket for Femø Jazz Festival –
men fortvivl ikke! Sct. Jørgens Jazzklub bringer som sædvanligt den glade
"After Femø"-stemning til Næstved i 2019 med endnu en gigantisk jazzfest
i nostalgiske rammer i Gl. Ridehus. Igen har vi sammensat et særdeles
spændende program med de allerbedste blandt vores Femø-favoritter.

Masterclass 2019
For sjette gang afholder vi MasterClass på Femø. I år fra den 1. til den 4.
august 2019. Hvis du er mellem 15 og 25 år, kan du her få en fantastisk
oplevelse sammen med andre musikelskere.
Vi dykker ned i de musikalske rødder og kommer vidt omkring. Vi skal
både spille sammen og øve soloer, og vi garanterer, at vi kommer langt
ind i rytmen. New Orleans-musikken har de seneste år haft et større og
større indtog blandt unge. Musikken er noget af det mest levende og
energifyldte, man kan finde. Og stilen er grundlaget for meget af den
musik, vi hører i dag. På MasterClass 2019 bliver du ført igennem musikken
fra New Orleans af superdygtige musikere fra USA og Danmark. Det bliver
fire energiske dage, hvor du i den grad vil få luftet dit instrument og få
spillet sammen med både holdkammerater og undervisere.
Igen i år er det Peter Marott, som er tovholder og som gæsteinstruktør fra
New Orleans får vi besøg af Kirk Joseph, der er en stjerne med en sousafon.
Når der ikke er undervisning, har du fri adgang til Femø Jazz Festival,
hvor du kan høre en masse fantastiske koncerter. Det hele afsluttes med
en koncert om søndagen hvor vi spiller på festivalens hovedscene.

Andre arrangementer

Søndag kl. 17.00 i Teltet

Sct. Jørgens Jazzklub præsenterer

Arrangementet finder sted lørdag den 21. september 2019
i Gl. Ridehus, Grønnegade 10, 4700 Næstved
14:00
Dørene åbnes for publikum
14:30
Blå Mandag Jazz Band
18:00
Jazzkompagniet
21:00
Doghouse Cats
Prisen på billetten til det festlige arrangement koster kr. 350 og omfatter
• fri ind- og ud-passage til Gl. Ridehus hele dagen; og
• lækker jazzmenu – carvery buffet fra slagterens grill med salat og flûte.
En billet uden jazzmenuen koster kr. 300, og hele dagen sælger den
velassorterede bar drikkevarer til overkommelige priser.
4 nemme måder til at købe billetter
• Ved ethvert af Sct. Jørgens Jazzklubs arrangementer
• I sekretariatet under Femø Jazz Festival 2019
• Via Sct. Jørgens Jazzklubs hjemmeside sctjoergennaestved.weebly.
com/ indtil den 18. september – vælg "Billetsalg til Events"
• Ved indgangen (uden spisning)
Sct. Jørgens Jazzklub tilbyder rabat på kr. 50 per person til grupper
på mindst 12 personer, som køber billetterne samlet. Send en mail til
jazzklubbens sekretariat på sct.joergens.jazz@gmail.com for at høre mere.

Tilmeld på femøjazz.dk
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På gensyn til et festligt arrangement i nostalgiske omgivelser
Sct. Jørgens Jazzklub

KUNDERNE ER
I TOPPEN
Stort kundefokus.
Det er vores område

Café Højriis
Bed & breakfast, billard og dart.

Uanset hvilken sikkerhed du søger... så leverer vi det

SIKKERHEDSCENTER
- FOR HELE LOLLAND-FALSTER

BESØG VORT
SIKKERHEDSCENTER
PÅ
RØDBYVEJ 2A
4930 MARIBO

Familiepriser.
Der er enkelte ledige værelser i Jazzen, hvor vi også har
ophørsudslag i galleriet med 40% i rabat på alle malerier.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Med venlig hilsen Vinnie og Bjarne
Café Højriis Askhavnsvej 64, 4945 Femø Tlf. 51297567

Det Gule Magasin "Høkeren"
Stedet hvor der handles i jazzen
Alle former for dagligvarer til frokost og middag,
altid kolde øl og vand, nybagt brød, Wienerbrød og
kager,og noget til den lille sult.
Åbningstider: 07.00 til 20.00, eller senere !!!!
Vi glæder os til at betjene jer alle !
detgulemagasin@outlook.dk / 21 22 50 51
Hilsen Lisa og Carsten

Sebtor Auto
Lergravsvej 62
2300 København S
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tlf: 3258 3322
åben alle hverdage 8-16
mail: mail@sebtor.dk

Hvornår:
Tirsdag d. 30.7. - søndag d. 4.8 2019
Hvor:
Postadresse under festivalen:
Darrehøjsvej 1, Femø, 4930 Maribo
Tel. 54 71 50 52 / 42 92 49 45
email: info@femoejazz.dk
Man kommer til Femø med færgen
fra Kragenæs. Se færgeplanen på
side 43.
Billetter:
Festivalbilletter købes via
femøjazz.dk eller ved bankoverførsel
til Lollands Bank. Reg. nr. 6520 Konto
nr. 4161784. Husk at notere navn og
adresse ved indbetaling.
Billetter kan også bestilles på
Place2Book.dk
Billetombytning:
Den trykte billet ombyttes i
sekretariatet til et adgangstegn
(armbånd) til området.
Ombytningen kan ske fra tirsdag
den 30. juli. Desuden er der rullende
salg/ombytning på
campingpladsen fra lørdag d. 27.
juli. NB!! Ødelagte og tabte armbånd
erstattes ikke.

Billetpriser 2019:
Partoutbillet inkl. adgang til
camping fra fre den 26.7. i kl. 17 til
ons den 7.8. kl. 18:
– Køb indtil 1.6.: 1345,– Køb fra 2.6. til festivalstart: 1395,– Køb på festival: 1475,-

Praktisk information

Praktisk information

Juniorbillet (16 - 17 år ifølge med
forældre/bedsteforældre): 50%
rabat.
Børnebilletter - børn/unge til og
med 15 år er gratis ifølge med
forældre/bedsteforældre.
Campingbillet: 350,- (adgang til
camping og musiktelt fra fredag den
26.7 kl. 17 til torsdag den 1.8 kl. 12.)
Døgnbilletter (adgang til hele
festivalområdet inkl. camping indtil
følgende dag kl. 12.)
Torsdag 1. 8, fredag den 2.8 eller
lørdag 3.8: Kr 495,Søndag 4.8: Kr. 300,Dagbilletter Kr. 100,- giver adgang til
festivalområdet i dagtimerne til kl.
18. Dagbilletterne kan kun købes på
festivalen.
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Der er kun adgang på campingpladsen og festivalområdet med
gyldigt adgangtegn.

Camping og overnatning på
festivalområdet:
Det er muligt at overnatte på
festivalens campingområde samt at
tilkøbe opslået campingtelt.
Derudover er der
overnatningsmuligheder lokalt på
øen, bl.a. den lokale Kro.
Campingområdet åbner fredag den
26.7 kl. 17 og lukker onsdag den 7.8
kl. 18.
Telte og campingvogne
skal opstilles på seperate områder
for hhv. telte og campingvogne.
Følg områdeanvisningerne.
Brandmyndighederne kræver, at der
skal være tre meter mellem hvert
telt og campingvogn.
Der er ikke strømtilslutning til
campingvogn på området.

Bademuligheder:
Der er opstillet en badevogn
med varmt vand ved toiletterne.
Stranden som ligger i forlængelse
af campingområdet er også en
fantastisk bademulighed.
Nabohjælp:
Hold øje med din nabos telt, samt
mistænkelige personer. Oplever du
noget mistænkeligt, så kontakt en
medarbejder eller festivalledelsen
Vi beder de gæster, der ankommer
fredag den 26.7 om ikke at køre
frem ad Kongevejen og Darrehøjsvej
før kl. 17 af hensyn til naboernes
mulighed for at komme ud og ind af
deres ejendomme.
Vi beder vores gæster have
forståelse for, at alle faciliteter ikke
fungerer optimalt de første dage.
Brandsikkerhed og brandveje:
Brandveje skal holdes frie og
ryddelige og må aldrig blokeres.
Af hensyn til publikums sikkerhed
må der ikke medbringes løse
stole, borde, ølkasser eller lign. i
musikteltet. De i forvejen opstillede
stole og borde må ikke flyttes.
ÅBEN ILD er ikke tilladt på

campingområdet pga brandfare,
det gælder også stearinlys og
fyrfadslys. Kulgrill må kun benyttes
på afmærkede pladser. Gasgrill er
tilladt overalt på campingpladsen.
Biler:
Der er indrettet særlige P-pladser
på festivalområdet. Det
er ikke tilladt at køre/ flytte sin bil
fra p-pladsen under festivalen
uden særlig tilladelse.
Cykler:
Cykler er meget velkomne og er en
fantastisk måde at se hele Femø
på, samt transportere sig mellem
havnen og festivalområdet.
Havnehøkeren:
Det er muligt at handle dagligvarer i
Havnehøkeren, der ligger på havnen.
Husdyr:
Lad kæledyrene blive hjemme – det
er ikke tilladt at have husdyr med på
festivalområdet – hverken med eller
uden billet.

Lægen på Femø:
Niels Svensson tlf. 5471 5005 - er på
vagt under hele festivalen.
Mad og drikke:
Baren i musikteltet åbner allerede
tirsdag. Cafeteriet åbner onsdag
aften. I musikteltet er det ikke tilladt
at medbringe sin egen mad eller
drikkevarer.
Mobilopladning:
Du har mulighed for at oplade
telefoner i sekretariatet, ved
toiletbygningen og bagerst i
musikteltet.
Samaritter:
Kommer du til skade, eller bliver du
syg, kan samaritterne fra ASF Dansk
Folkehjælp hjælpe.
Kontakt:
Femø Jazz Festival
v/Foreningen Femø Jazz
Ballerupvej 46B
3500 Værløse
Telefon 42924945
info@femoejazz.dk

Information og hittegods:
Har du behov for hjælp, eller har du
spørgsmål, så find sekretariatet. Her
kan man også aflevere hittegods
eller efterspørge sine forsvundne
sager.
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Husk venligst at opfylde og tildække
opgravede huller samt benytte

affaldscontainerne, som er placeret
på pladsen.

Praktisk information

Praktisk information

Betalingsmidler:
Da der ikke er nogen bank på Femø,
har vi etableret Dankortterminaler
i baren og sekretariatet på
Jazzpladsen. Vi veksler gerne til
kontanter med Dankort - og kun
med Dankort, men modtager gerne
betaling med andre kort som VISA,
VISA Electron og Mastercard. Vi
modtager også Mobile Pay.

Færgetider

Teltet vil være tilgængeligt i hele festivalperioden - fra fredag
den 26. juli kl. 17 til onsdag den 7. august kl. 18.

Lolland Færgefart byder velkommen
om bord og glæder sig til at sørge
for transporten til og fra Femø
Jazz. Vi håber vore gæster vil nyde
sejladsen og få en stor og dejlig
jazzoplevelse på Femø kombineret
med nogle skønne dage på øen.

Pris: teltovernatning til to personer inkl. festivalbillet: 4.690 kroner
Pris: teltovernatning til én person inkl. festivalbillet: 3.145 kroner

Sejlplan Femø Jazz 25.7. - 4.8. 2019
Mødetid senest 10. min. før afgang. Overfartstid ca. 50 min

Bestilling skal ske senest den 1. juni. Og husk: Begrænset antal.

Tor 25.7.

Afg. Femø 0605 – 0820 – 1025 – 1255 – 1455 – 1655 – 1855* – 2200*
Afg. Kragenæs 0715 – 0925 – 1145 – 1355 – 1555 – 1755 – 1950* – 2300*

Bestilling sker på telefonnummer 42924945 eller
e-mail: overnatning@femoejazz.dk

Fre 26.7.

Afg. Femø 0605 – 0820 – 1025 – 1255 – 1455 – 1655 – 1855* – 2050* – 2235*
Afg. Kragenæs 0715 – 0925 – 1145 – 1355 – 1555 – 1755 – 1950* – 2145*– 2330*

Lør 27.7.

Afg. Femø 0605* – 0820 – 1020 – 1225 – 1425 – 1625 – 1845* – 2100* – 2200*
Afg. Kragenæs 0710* – 0925 – 1125 – 1325 – 1525 – 1725 – 1950* – 2150* – 2300*

Søn 28.7.

Afg. Femø 0645* – 0845 – 1040 – 1245 – 1445 – 1645 – 1945* – 2155*
Afg. Kragenæs 0745* – 0945 – 1150 – 1345 – 1545 – 1745 – 2045* – 2255*

Man 29.7.Tor 1.8.

Afg. Femø 0605 – 0820 – 1025 – 1255 – 1455 – 1655 – 1855* – 2200*
Afg. Kragenæs 0715 – 0925 – 1145 – 1355 – 1555 – 1755 – 1950* – 2300*

Fre 2.8.

Afg. Femø 0605 – 0820 – 1025 – 1255 – 1455 – 1655 – 1855* – 2050* – 2235*
Afg. Kragenæs 0715 – 0925 – 1145 – 1355 – 1555 – 1755 – 1950* – 2145*– 2330*

Lør 3.8.

Afg. Femø 0605* – 0820 – 1020 – 1225 – 1425 – 1625 – 1845* – 0100 (natten til søndag)
Afg. Kragenæs 0710* – 0925 – 1125 – 1325 – 1525 – 1725 – 1950* – 0155 (natten til søndag)

Søn 4.8.

Afg. Femø 0645* – 0845 – 1040 – 1245 – 1445 – 1645 – 1945* – 2155*
Afg. Kragenæs 0745* – 0945 – 1150 – 1345 – 1545 – 1745 – 2045* – 2255*

Man 5.8.Tir 6.8.

Afg. Femø 0605 – 0820 – 1025 – 1255 – 1455 – 1655 – 1855* – 2200*
Afg. Kragenæs 0715 – 0925 – 1145 – 1355 – 1555 – 1755 – 1950* – 2300*

Igen i år tilbyder vi overnatning i et fuldt møbleret og færdigopstillet
telt på campingområdet. Teltet består af et indertelt med to senge med
madrasser og sengetøj - og et fortelt. Så bliver det ikke nemmere!

Kontakt os, hvis du allerede har købt festivalbillet og også ønsker
“camping hotelværelse”.
Ved bestilling angives ankomst- og afrejsedag.

Husk pladsbestilling til køretøjer
Pladsbestilling kan foretages fra
1.7. kl. 8.15 på telefon 59505075
Besøg vores hjemmeside:
www.lollandfaergefart.dk. Her findes
sejlplaner, priser, telefonnumre og
mange andre oplysninger.
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*Bestilles inden kl. 19.00, dog senest 1 time før den ønskede afgang. På hverdage mellem kl.
08.15-11.30 og 12.00-15.00 via pladskontoret på tlf. 59 50 50 75 eller via. lollandfaergefart.dk. På
hverdage fra kl. 15.00-19.00, lørdag og søndag mellem kl. 08.00-19.00 direkte til færgen på tlf.
24 41 22 99. Betalingsfærgen er eksl. rejsehjemmel. Bestiller hæfter for betaling.

Praktisk information

Praktisk information

Køb et "camping hotelværelse"
på Femø Jazz Festival

Praktisk information

Kort over Femø & festivalområdet
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Tak!

Festivalområde
Færgeleje / Havn
Havnehøker
Flyveplads
Lægehus (54 71 50 05)
Højris Galleri & Café
Femø Kro & feriecenter
Museum
Badestrand
Femø Kirke
Kongestenen
Telebus og smedie
Sommerhusområde
Issemosegaard
Madsens Have
Alice's Is & Pølsebod

Uden de mange frivillige hjælpere og de mange sponsorer, kan det slet
ikke lade sig gøre at afholde Femø Jazz Festival. Derfor rigtig mange gange
tak for jeres store indsats!
Kærlig hilsen
Bestyrelsen

Tak for nu
– vi ses næste år!
Arrangørområde
Billetkontrol
Cafeteria
Teltet
Jamhaven
Minigolf
Nødhjælp
Sekretariat
Toiletter og bad

Campingområde

Campingområde

På gensyn til
Femø Jazz Festival
28. juli - 2. august 2020
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A
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T
J
X
F
G
H

Musikprogram Femø Jazz 2019

Tir 30.7.

20.30 Jazzkompagniet/Jam

Ons 31.7. 11.30
13.00
14.30
15.45
20.30
Tor 1.8.

13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00

Fre 2.8.

13.00
14.00
17.30
18.30
20.30
22.30

Teltet

Familiejazz med Krokodillerne
Jazzkompagniet
Tom Skovgaard spiller Stride piano
Henrik Silver matiné
Second Line Jazzband

Teltet
Havnen
Jamhaven
Jamhaven
Teltet

Jazzkompagniet
Tante Tillies Fodvarmere
Henrik Silver matiné
Doc Houlind / Gregg Stafford
Second Line Jazzband
NOLA

Havnen
Jamhaven
Cafeteria
Teltet
Teltet
Teltet
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Street Parade Jazzkompagniet
Doc Houlind / Gregg Stafford
Henrik Silver matiné
Kira Martini & the Martiniʼs
Adrian Cox
Cris Tanner & his Prime Seven
feat. Tricia Boutté
00.30 Ms. Melissa and her Soul Knights
??
DJ RYBERG

Havnen
Jamhaven
Cafeteria
Teltet
Teltet

Lør 3.8.

13.00
13.00
15.00
16.00
18.00
19.30
21.30
23.30

Havnen
Madsens have
Jamhaven
Jamhaven
Cafeteria
Teltet
Teltet
Teltet

Søn 4.8.

11.00 Jam Session
17.00 Masterclass koncert
20.00 Leonardo Pedersens Jazzkapel

Jazzkompagniet
Købmand Madsenʼs Mindekoncert
Tom Skovgaard spiller Stride piano
Adrian Cox
Henrik Silver matiné
Norbert Susemihl
Emil Otto
Femø Social Club Band

Teltet
Teltet
Teltet

Jamhaven
Teltet
Teltet

