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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 kr. 300,- for 2020.
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Generalforsamlingen i 2019 har valgt følgende bestyrelse, som efterfølgende har
konstitueret sig:
Jørgen Vad - formand
Torben Christensen - næstformand
Grethe Kansing - kasserer
Laura Bisted Jacobsen - PR-gruppen - sekretær
Mickey Petersen - arbejdsgruppen
Søren Schmidt-Petersen - arbejdsgruppen
Asger Fanning - bestyrelsesmedlem

Som medlem af foreningen er man med til at støtte de aktiviteter, som foreningen i
forbindelse med festivalen arrangerer, og man får indflydelse på festivalen.
Medlemskab tegnes ved at indbetale kr. 300,- på vores konto i Lollands Bank:
Reg. nr. 6520
Konto nr. 4161784
og i kommentarfeltet skrive navn, adresse og email.

Medlemmer af Foreningen Femø Jazz får en betydelig rabat ved billetkøb til festivallen.
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Indholdsfortegnelse

51 år for fulde sejl

Femø
Jazz
Festival

Velkommen til Femø Jazz Festival 2020

S

idste år kunne vi fejre 50 år med jazz på Danmarks smukkeste ø. Og sikke en forrygende
fest! Hippietidens slagord om “peace, love and harmony” skyllede over øen hele ugen.
Og ja, vi fik da også en ordentlig skylle fra oven, da et dobbelt skybrud ramte om tirsdagen,
men der skal mere til at slå jer gæve gæster ud. Tak for jeres store opbakning gennem årene.
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Tak til vores sponsorer og en særlig tak til

Vi ved godt, at Femø Jazz Festival ikke er så stor som i fordums tider, hvor flere tusinde unge
valfartede til øen på en proppet Femøsund. Men som med New Orleans-jazzen, udvikler
Femø Jazz Festival sig hele tiden. Og vi er stolte over, at vi har haft fremgang i publikumstallet
de sidste tre år. Især kan vi se og mærke de mange børnefamilier, der er med til at skabe en
hyggelig stemning. I år arrangerer vi derfor meget mere børnejazz - både onsdag, fredag og
lørdag. Det kan I læse mere om inde i programmet.
Femø Jazz Festival har igennem årene lagt scene til hundredvis af dygtige musikere fra ind- og
udland. Og flere bands er opstået med udgangspunkt i samspil på Femø. Vi er glade for, at
Jazz Five igen i år lægger vejen forbi øen. De var savnet sidste år! Vi er også stolte af at sige
velkommen til GasOrleans, der med Michael Carøe i spidsen er garant for at levere en fest.
Og mon ikke I kan spotte flere velkendte musikere i bandet? Et hurtigt overblik over hele
programmet får I på bagsiden.
Festivalen kunne slet ikke holde skruen i vandet uden alle de frivillige, der giver et nap med.
Fra forårsklargøring af pladsen, hvor vi rydder op og skærer ned, til selve festivalen, hvor der
er tryk på alle kedler - og ikke mindst efter festivalen, hvor hele menageriet skal pakkes ned til
næste år. Tak for hjælpen! Bestyrelsen arbejder selvfølgelig også frivilligt, og den nuværende
konstellation blev konstitueret på Femø i november 2019. I år prøver vi noget nyt, når vi
afholder fest på Femø Kro i forbindelse med generalforsamlingen 2020. Læs mere inde i
programmet!
Femø er en dejlig ø. Og hvis I har brug for et pusterum fra festivalen, så tag på opdagelse
rundt på øen. Gå af de små veje i Sønderby og Nørreby. Nyd de dejlige strande hele vejen
rundt om øen. Snak med en øbo! De er slet ikke så sære, som man kunne tro.
Med ønsket om en fantastisk festival i 2020.
På bestyrelsens vegne
Laura Bisted Jacobsen
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Onsdag kl. 11.30

Familiejazz med Yasmin
Yasmins børneafro er spækfyldt med rytmiske sange med stor inspiration
fra Yasmins moderland Afrika. Ideen er at bygge bro mellem de forskellige kulturer, der lever side om side her i landet, og præsentere børn for
de spændende afrikanske rytmer, som er svære at sidde stille til. Musikken
er bygget op om en sød og vigtig historie omkring venskab på kryds og
tværs af kulturer. Vi kan sagtens leve side om side, selvom vi kommer fra
vidt forskellige lande og ser forskellige
ud.

Se bagsiden for spilletider

Femø Jazz og Jazzkompagniet
Det ”Verdensberømte” orkester Jazzkompagniet
JAZZKOMPAGNIET er igen på programmet til årets Femø Jazz Festival. De
spiller for 34. år i træk - med start 1987, året hvor musikteltet væltede i en auguststorm. Det er samtidig kapelmester Smittis 39. år som trommestikswinger
på Femøs havnefront. De første fem år med et ”sejlende” Olsens Hot Band.
Som altid - Swingende jazzmusik med masser af sang fra de varme lande…
- og de kommer sikkert osse med deres sædvanlige yndige sangerinder - af alle
køn. Nogle kønnere end andre!
De spiller i teltet tirsdag kl. 20.30, på havnen onsdag, torsdag og
lørdag kl. 13 og, ikke mindst, er street parade bannerførere fredag
kl. 13 fra havnen.

FEMØ JAZZ PRISEN
Uddeles for 28. gang på årets festival!
Den gives til én eller flere personer, som har gjort en speciel indsats
for den traditionelle jazz og som har relation til Femø Jazz.
6
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Lars Pops
Hallgren
Piano og sang
Chris the Bass
Wolff
Bas, guitar og sang
Kim Menzer
Femø Jazz Pris
Vinder 2018, basun,
altsax, mundharmonika, fløjte og sang
Nis Tox
Tenorsax
Dines Hansen
Vaskebrædt, trommer,
sang
Nis Smitti
Schmidt
Kamelpester, trommer,
sang og Femø Jazz
Pris Vinder 1992
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Fredag kl. 13 fra Havnen

Torsdag kl. 15
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STREET PARADE

ABNINGSKONCERT

Jazzkompagniet på Hawaii

Tante Tillies Fodvarmere

Med Jazzkompagniet i spidsen, vil paraden
med årets tema ”Hawaii” via diverse vandingssteder drage mod Jamhaven med forventet ankomst kl. 14.30.
Paraden bevæger sig stille og roligt op mod
pladsen og slutter i Jamhaven. I Jamhaven

møder paraden Dusty Rag Jazzband.
Det er bare med at finde Hawaiiskørter og
kranse frem - og gøre klar til endnu en uforglemmelig street parade, og husk nu at øve dig
på at Aloohae’e!

Åbningskoncert torsdag den 30. juli kl. 15 med Tante Tillies Torben
Jørgensen
Fodvarmere i Jamhaven.
Vores 50 års jubilæums åbningskoncert i 2019 med Tante Tillies Fodvarmere
var så stor en succes, at vi igen i år holder den officielle åbning sammen med
dette dejlige orkester. Orkestret, som har rødder helt tilbage til den allerførste
Femø Jazz Festival i 1970 - og endda året før på den private sammenkomst på
Femø, som dannede startskudet til Femø Jazz festival.

Bas
Peter Wassard
Klarinet, sax
Niels Kann
Piano - 1972

Mikael Zuschlag, der var med de første år, (i starten sammen med sine tre
brødre Peter, Morten og Anders), er med igen i år.

Finn Hjelm
Jacobsen
I 1992 fik orkestret Femø Jazzpris som et af de første orkestre. Repertoiret har Trommer - 1980
altid været præget af kærlighed til den gamle New Orleans Jazz og orkestret er
Hans Svenné
umådelig populært hos publikum. Vi glæder os til at hylde en god tradition og
Trombone
hylde et af Danmarks ældste jazzorkestre til åbningskoncerten.
I forbindelse med åbningskoncerten, er det lykkedes at overtale Lollands
Borgmester, Holger Schou Rasmussen, til at komme og holde åbningstalen.
Det glæder vi os meget til. Vi er samtidigt meget glade for den økonomiske
støtte, som Lolland Kommune har givet os.
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Peer Bøge
Banjo-guitar 1973
Mikael
Zuschlag
Cornet - 1969
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Se bagsiden for spilletider

Henrik Silver Matiné
Eftermiddagsmatinéer med Hr. Henrik Silver
Igen i år: Hver eftermiddag fra onsdag til lørdag laver vi små uformelle eftermiddagsmatinéer, hvor Henrik Silver vil styre begivenhederne bag klaveret.
Henrik Silver vil være kendt af de fleste femøjazzere som konferencier de seneste
to år, hvor han har overtaget tjansen efter Lærke (tak - Lærke for de mange år du
har stået på øretævernes holdeplads) og den ene halvdel af søndagsjam-koordineringen. Han er desuden meget aktiv som hospitalklovn og fast akkompagnatør
på teatret Riddersalen, også kendt som Jytte Abildstrøms Teater.
Onsdag eftermiddag bliver det i Jamhaven og de følgende dage, enten i cafeteriaet
eller i teltet, omkring spisetid. Men mød selv op og hør hvem Hr. Henrik Silver
indebyder til sin matiné.

Onsdag kl. 20.30 i Jazzteltet
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Hans Knudsen Jump Band
Et orkester som vi har hørt adskillige gange på Femø Jazz Festival, og som i
2018 kan fejre 25 års jubilæum.
Hans Knudsen Jump Band har etableret sig på den danske musikscene som et
af landets mest populære bands. Et enormt drive og medrivende spillehumør
er orkestrets kendetegn. Der bliver ikke fedtet med tingene i det alsidige
repertoire.
Med rødderne solidt forankret i New Orleans-traditionen, bydes der på en
“gumbo”af jazz, jump, rhythm-and-blues, boogie-woogie, rock, soul og egne
kompositioner. Alt spillet med en personlig og råswingende sound.

Hans Knudsen
Piano, vocal
Hans Leonardo
Pedersen
Sax, klarinet
Jens Sølund
Kontrabas
Henrik
Simonsen
Trommer

Og ikke mindst skal I huske at sende jeres børn til ekstraordinær børnejazz fredag
og lørdag kl. 11.30, hvor Silver sammen med Kira vil sørge for underholdningen
på Børnepladsen.
Som et ekstra clou, finder vi Silver med sin sousafon i GasOrleans, når de træder
op på scenen lørdag aften.
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Torsdag kl. 21 og fredag kl. 20.30

Tricia Boutté-Langlo
Tricia Boutté-Langlo kalder sig også Sista Teedy og omtaler sig selv som en
DIVASAURUS.
Kært barn har mange navne og Tricia hører til der. Hun synger fantastisk, hun
er alsidig, hun er blues, hun er soul og hun er gospel og ikke mindst jazz, og hun
performer overdådigt godt. Tricia er kort sagt en dejlig diva, så hvad kan man
ønske sig mere fra en sangerinde, der kommer fra New Orleans, hvor hun er født
og opvokset i en særdeles musikalsk familie.
Vi er glade for igen i år at kunne byde Sista Teedy velkommen til Femø Jazz
Festival.
Tricia optræder sammen med Zeebras torsdag den 30. juli kl. 21.00 i en
hyldest koncert til ære for Lillian Boutté, og igen sammen med Fessor og
hans Band fredag den 31. juli kl. 20.30

Fredag kl. 20
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Paul Harrison Band
Feat. Angela Strandberg & Kevin Grenfell
Paul Harrison har føjet endnu et spændende internationalt navn til sit mangfoldige band. Hun er bare 24 år, yderst scenevant, uimodståelig på vokal,
spiller trompet og kan i den grad svinge et washboard. Mød svensk/franske
Angela Strandberg med Paul Harrisons dygtige musikere, som også tæller den
eminente britiske trombonespiller og sanger, Kevin Grenfell.
Paul Harrison Band spiller et meget varieret repertoire med et stort musikalsk
overskud og masser af humor.

Paul Harrison
Klarinet/Sopransax/
Altsax
Angela
Strandberg
Trompet/Washboard/
Vokal
Kevin Grenfell
Trombone/Vokal
Bo Møller
Petersen
Guitar/Banjo/Vokal
Søren Stausbøl
Piano/Vokal
Bjarne
Christensen
Kontrabas
Mikkel Find
Trommer
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Fredag kl. 20.30

Campingliv
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Køb et
“CAMPING
HOTELVÆRELSE”
på Femø Jazz Festival!

Femø Social Club Band
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 kan det ikke blive lettere!
Teltet vil være tilgængeligt i hele festivalperioden, fra fredag den 24. juli kl.17
til tirsdag den 4. august kl.18.
Pris: teltovernatning til to personer inkl. festivalbillet:
inkl. medlemsskab af Foreningen Femø Jazz
Pris: teltovernatning til to personer inkl. festivalbillet:
uden medlemssakb
Pris: teltovernatning til én person inkl. festivalbillet:
inkl. medlemsskab af Foreningen Femø Jazz
Pris: teltovernatning til én person inkl. festivalbillet:
uden medlemsskab

Kr. 4.690.Kr. 4.890.-

Vi har på Femø Jazz Festival haft stor fornøjelse af Fessor gennem mange år, dels
med hans Jazz Kings, sammen med andre orkestre, og ikke mindst de orkestre,
som Fessor har sammensat til lejligheden. Fessors evne til at finde samarbejdspartnere på scenen en bare fantastisk. I år er ingen undtagelse:
Vi bliver præsenteret for den skønne sangerinde Tricia Boutté fra
New Orleans, Khari Alle Lee også fra New Orleans, en af de bedste
europæiske pianister Harry Kanters, bakket op af en formidabel
dansk rytmegruppe.

Kr. 3.145,Kr. 3.245,-

Bestilling skal ske senest 1. juni. Og husk: Begrænset antal.
Bestilling sker på Femø Jazz telefon 42924945 eller
email: overnatning@femoejazz.dk
Kontakt os, hvis du allerede har købt festivalbillet og også ønsker
“Camping hotelværelse”. Ved bestilling angives ankomst- og afrejsedag.
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Dansk traditionel jazz’ Grand Old Man og fyrtårn er ubestridt Ole ”Fessor”
Lindgreen. Ingen har som Fessor været i stand til hele tiden at forny den traditionelle jazzscene og samtidigt holdt fast i traditionerne - og altid med et højt musikalsk niveau.

STØT JAZZ’EN - KØB DINE DRIKKEVARER HOS FEMØ JAZZ FESTIVAL!
Femø Jazz Festival har udskænkning på Havnen,
i Jamhaven og i Musikteltet.

Tricia Boutté
Vokal
Khari Allen Lee
Sopran- og altsaxofon
Peter Marott
Trompet
Ole ”Fessor”
Lindgreen
Trombone
Harry Kanters
Piano
Jens Kristian
Andersen
Bas
Andreas Fryland
Trommer
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Torsdag kl. 19

Torsdag kl. 21

A Nancy Night
Kira Martini
Vokal

Nancy Wilson/Cannonball Adderly Tribute

Oilly Wallace
Altsax
Pelle von Bülow
Guitar
Anders
Fjeldsted
Bas
Andreas
Svendsen
Trommer

Vi kender Kira Martini for hendes mange koncerter med “Krokodillerne” og
Martinis. Men hun er meget alsidig og med projektet ”A Night For Nancy”
hyldes en af de store vokale og mest alsidige stemmer i jazzen, Nancy Wilson.
Udgangspunktet er den legendariske pladeindspilning fra 1962, som Nancy
lavede med Cannonball Adderly. Hun var blot 24 år dengang, og dette var
pladen der for alvor sparkede gang i hendes årelange karriere.
Holdet bag denne tribute er et stærkt passioneret ensemble, alle velkendte
karakterer fra den unge Københavnske jazzscene. Alle rummer de en særlig
kærlighed til denne indspilning, Nancy’s fløjsbløde og unikke stemme, og Cannonballs fyrrige spil.
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Zeebrass
Zebrass er tilbage med masser af striber og deres rå svingende New Orleans funk.
De spiller både egne kompositioner og laver nyfortolkninger af gamle jazznumre,
og der er ikke nogen numre der kan vide sig sikre, når Zebrass ruller sig ud på en
scene.
De har et stort og trofast publikum, der værdsætter deres energiske spillestil og
usædvanlige optræden - hvem husker ikke da Thomas klatrede op i teltmasten....
med sin sousafon.... og spillede.
Koncerten på Femø vil være en hyldest til en elsket og savnet kunstner, der
desværre har trukket sig tilbage på grund af sygdom. Det er den uforlignelige og
fantastiske Lillian Boutté, det handler om. Den sidste pladeindspilning Lillian
lavede var netop med Zebrass, optaget i Sorgenfri kirke den 8. december 2013.
Med til at hylde Lillian Boutté, har Zebrass den ligeså fantastiske sangerinde, Tricia Boutté!

Thomas Obenhausen Jakobsen
Sousafon, bas,sang.
Tobias Leonardo
Pedersen
Trommer, perc., sang.
Hans Leonardo
Pedersen
Saxofon, fløjte,sang.
Hans Knudsen
Piano, sang.
Vincent Nilsson
Trombone

STØT JAZZ’EN - KØB DINE DRIKKEVARER HOS FEMØ JAZZ FESTIVAL!

Tricia Boutté
Vocal

Femø Jazz Festival har udskænkning på Havnen,
i Jamhaven og i Musikteltet.
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Lørdag kl. 00.30

Mukherjee Blues
Oscar
Mukherjee
Guitar & vokal
Jakob Holm
Guitar
Lucas
Mukherjee
Bas
Mathias
Rindom
Trommer

Fredag kl. 15.30
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Ronald

Mukherjee Blues er et af de hotteste nye bands på den danske bluesscene.
Forsanger, sangskriver og guitarist Oscar Mukherjee er et velkendt ansigt på
Femø, hvor han bla. har spillet på Jamscenen seks år i streg samt optrådt i
teltet med Christian Bundgaard og band.

and his outstanding New Orleans Boys

Oscar Mukherjee voksede op i Californien på en blanding af blues, folk og
roots musik, og der gik ikke lang tid efter at han kom til Danmark, før han
gjorde sig bemærket på den danske musikscene. Han modtog Femø Jazz
Festivals ærespris i 2017 og blev nomineret til en DMA-blues award i 2018.
Nu vender han tilbage til Femø med sit eget bluesorkester, og I kan glæde jer.
Med afsæt i de store fortidige bluesmestre krydser Mukherjee Blues soul’et
originalkompositioner med Chicagoblue-sens swingende rytmer. Mukherjee
Blues udgav deres første EP, ”The Vibe Recordings” i 2018.

Han har her samlet et hold af fine musikere, som alle er velkendte i dansk (og
svensk) traditionel jazz. Det bliver derfor ikke kedeligt fredag eftermiddag i Jamhaven, når Ronald og hans orkester giver den gas med velkendte New Orleans
numre, og hvad de ellers vil byde på.

Ronald er mest kendt for hans Django Reinhart inspirerede guitarspil, men
Ronald er også en glimrende trommeslager med et fantastisk sikkert beat og drive.

Man kan kun sige, at de der ikke bliver i Jamhaven fredag går glip af en fin oplevelse i selskab med et spændende band!

Ronald Andersen
Trommer
Jack Andersson
Trompet
Chris Tanner
Klarinet og vokal
Per Jacobsen
Piano og vokal
Jens Kristian
Andersen
Bas

EKSTRA TILBUD
For de, der vil besøge Femø Jazz Festival en enkelt dag, vil der lørdag
være mulighed for at sejle tilbage til Kragenæs kl. 1 om natten.
Så stil bilen i Kragenæs - eller indlogér dig på Kragenæs Camping.
Nyd en dejlig dag på Femø med super god jazzmusik og spis på et af
øens spisesteder.
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Lørdag kl. 16.00

Harry Kanters Quartet
Den hollandske pianist Harry Kanters er meget efterspurgt. Han har et stort
repertoire og behersker forskellige stilarter indenfor den traditionelle jazz.
Hans speciale omfatter ragtime, New Orleans, stride, swing og tidlig bebop.
Jens Kristian
Udover at være en meget aktiv pianist, er han medarrangør af den hollandske
Andersen
Breda Jazz Festival.
Bas
Han er medlem af bl.a. Belgium New Orleans Night Owls og han
Andreas Fryland arrangerer koncerter med internationale gæster omkring temaer som ”Basie,
Bean & Fats Project” og ”Tribute to the Nat King Cole Trio”.
Trommer
Vi skal høre ham fredag aften med Fessor, og igen lørdag eftermiddag i
Chris Tanner
Jamhaven med en særlig sammensat kvartet.
Klarinet
Harry Kanters
Piano

Søndag kl. 11.00
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Søndags Jam Session
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.

Alle de frivillige som kunne komme til fotograferingen - andre kunne ikke komme, fordi de var igang
med et eller andet.

Tak til
alle de
frivillige!

Tusind tak til dem alle, for uden dem - ingen festival. Mens andre hører musik
og drikker kolde fadøl, har de travlt med at gøre rent, gå brandvagt, lave el,
køre skrald, indlogere musikere, give os plaster på, passe baren osv. osv. Så giv
dem lige en tommel op!
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Lørdag kl. 21.30

Chris Tanner & his Prime Seven
Chris Tanner
Klarinet og vokal
Björn Ingelstam
Trompet og vokal
Ole ”Fessor”
Lindgreen
Trombone
Jens Kristian
Andersen
Bas
Mads
Søndergaard
Piano

Dette dejlige orkester udsprang egentlig af, at Gladsaxe Jazzklub igennem en
årrække afholdt et arrangement på International Unesco Jazz Day den 30. april,
hvor en særlig talentfuld musiker fik til opgave at samle et hold af super gode
musikere omkring sig. Hele herligheden blev efterfølgende udgivet på CD.
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 kom 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 Orleans jazz traditionen, som de spillede deres helt egen
version af.
Chris er som så mange andre udenlandske talenter blevet i Danmark, hvor han
har stiftet familie. Dette kan vi på alle måder være glade for, idet han tilfører
dansk jazz et frisk pust udefra med sin meget personlige spillestil, der hver tirsdag
eftermiddag kan høres på det københavnske jazzværtshus Charlie Scott.

Lørdag kl. 02
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DJ Ryberg • Late Night Disco
Igen i år byder DJ RYBERG op til dans fredag nat. Sidste år var en kæmpe succes og
vi glæder os til at fortsætte festen. DJ RYBERG har over ti års erfaring som DJ, og det
man kalder ’open format DJ’. Han spiller altså mange genrer. Hans Femø-set kommer
til at ære jazzen, festivalens ånd og unikke stemning. Det bliver funky, det bliver groovy,
det bliver hot. Og der bliver ikke sparet på lys og effekter. Husk dansesko og svedbånd.
Så bliv glad i teltet natten til lørdag kl. 02.00

Henrik Bay
Guitar
Stefan Andersen
Trommer
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Fredag kl. 13.30 og lørdag kl. 19.30

I dagtimerne på børnepladsen

Foto: Kio Jørgensen
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Dusty Rag Jazzband
Nada Dayeh
Vokal
Aki B. Badreldin
Baryton saxofon
Anders M.
Hermansen
Sousafon

Det band som spiller i Jamhaven fredag tidlig eftermiddag, og som skal møde
Street Paraden fra Havnen, er Dusty Rag Jazzband, et ungt orkester, som leverer
traditionel jazzmusik. Bandet spiller hymner og work songs fra 1800 og 1900tallets Amerika og frem. De mange medlemmer, som spiller på blandt andet
horn, vaskebræt og banjo, skaber den helt rigtige gademusik-stemning a la New
Orleans.
Dusty Rag Jazzband har erfaring med at spille i de københavnske dansestudier,
hvor de spiller for lindyhoppere og shaggers.

Daniel
Rodriguez
Banjo
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BORNEJAZZ
OG SJOV
Masser af aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
Traditionen tro er der gratis børnejazz for de
mindste om onsdagen i jazzugen - Lolland
Kommune sponsorerer. Men i år kan børn og
barnlige sjæle også give den gas både fredag og
lørdag formiddag, hvor der er mere børnejazz!
Fredag og lørdag vil Kira Martini og Henrik
Silver føre børn ind jazzens rytmiske univers
- måske der sniger sig en enkelt krokodille eller

lignende rundt.Og selvfølgelig bliver skønne Jazz
Five lørdag formiddag, hvor de giver en ekstra
koncert i Jamhaven kl.10 - specielt henvendt til
børn og barnlige sjæle.
Vi gentager også succesen med kreativt værksted, ansigtsmaling, minigolf mm.. Og i år kan
du fremstille en Hawaiikrans i løbet af ugen,
hvis du mangler udklædning til street parade.

I front har de sangerinden Nada Dayeh.

Jeppe Cloos
Sopran, alt saxofon

De spiller fredag kl. 13.30 i Jamhaven og lørdag kl. 19.30 i Teltet.

Jørgen Bove
Nielsen
Tenor saxofon
Rasmus Rhode
Guitar, vokal
Emil Efferbach
Trommer
Pelle Fabæch
Nielsen
Trommer, vaskebrædt
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Foto: Aslak Domsten

Peder Madsens
Mindekoncert 2020
For 31. gang afholder Femø Idrætsforening koncert
til minde om Købmand Madsen. Alle musikere er
velkomne til at deltage og bidrage til koncerten.
Gå ikke glip af denne begivenhed, hvor du i
selskab med de mange tilhørere kan nyde de liflige
jazztoner og spontane indslag.

Følg strømmen op til
Madsens Vænge 2 i Sønderby

Lørdag kl.13
27
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Fredag kl. 18.30

Kjeld Lauritsen og Niels HP
Niels HP
Vokal og perc.
Kjeld Lauritsen
Hammond orgel
Per Gade
Guitar
Frands Rifbjerg
Trommer

Kjeld Lauritsen på Hammond Orgel, Per Gade på Guitar og Frands Rifbjerg,
trommer har længe præsenteret groovy musik med inspiration fra jazz, soul
og blues. Da de mødte sangeren Niels HP ved en koncert på La Fontaine
i København, var det et perfekt match. Med sin flotte stemme og det sikre
swing er han en sanger, der både kan aflevere en personlig udgave af en kendt
melodi og jamme med på bandets improvisationer, både som vokalist og
percussionist.
Niels HP bliver ofte nævnt som en af de bedste soulsangere, vi har herhjemme. Med en fortid i det legendariske funkband Ridin’ Thumb med succesudgivelsen Different Moves / Different Grooves, har han været med til at
sætte en høj standard inden for genren. Med dyb inspiration hentet hos bl.a
Ray Charles og Stevie Wonder, har Niels HP med sin rytmiske, legende vokal
vundet mange hjerter ved hans koncerter i både ind- og udland.

Lørdag kl. 23.30
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GasOrleans
GasOrleans er Gasolins legendariske musik i svedige og funky New Orleans
versioner. Bandet havde verdenspremiere den 18. september 2018 i Aarhus, og
siden er det blevet til en del koncerter i det ganske land. Idémand til dette herlige
orkester er Michael Carøe, og han er bandets forsanger. Idéen om at slå New
Orleans musik og fest sammen med Gasolins musik, kom da Michael indså at
Rabalderstræde praktisk taget ligger i New Orleans og hvordan mon den sang
ville lyde, hvis den blev spillet af lokale musikere fra New Orleans. Michael har på
et tidspunkt udtalt: ”Gasolin i Nawlins grooves er det bedste mix siden gin&tonic”.
Det kan vi godt være enige i, selvom sammenligningen er finurlig.
Blandt de mange dygtige musikere i orkestret, finder vi Jesper Riis
på trompet, der også har arrangeret musikken. Vi finder også vores
konferencier, hr. Henrik Silver, på sousafon.
Om det nu er Gasolinmusik tilsat New Orleans rytmer, eller det er New Orleans
rytmer, der er tilsat Gasolin - det er ikke til at sige, men swinger, det gør det - og
det helt ud i storetåen.
Så vær beredt på en svedig, funky, formidabel festlig fest med 12 mand
på scenen, der giver den GAS.
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Fredag kl. 20.30 og lørdag kl. 10.00

Fire dages intensiv undervisning
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FEMO
MASTERCLASS
Jazz Five
Jeppe Zacho
Tenorsax
Johan Bylling
Lang
Alto/baritonsax
Jonas Starcke
Bas/vokal
Esben Hillig
Piano
Stefan Andersen
Drums/vokal

30

-med Khari Allen Lee

Jazz Five er et sprudlende, energisk og yderst velspillende orkester. De er kendt
og elsket på vores festival. Sidste år måtte vi desværre undvære dette herlige
orkester, men I år er de heldigvis tilbage. Orkestret blev dannet i 1996, og de
nærmer sig med andre ord sølvbryllupsalderen, men det mærker man ikke.
De sætter dagsordenen, og det øverste punkt er sejt swingende New Orleans
musik.
Så mød op til PARTY fredag den 31. juli kl. 22.30.

Er du 15-25 år? Så glæd dig til sommer hvor
Femø Jazz MasterClass får besøg af den fantastiske Khari Allen Lee. Han har optrådt og
indspillet med legender som Arethe Franklin,
Dr. John, Stevie Wonder, DeeDee Bridgewater,
Branford Marsalis m.fl. og er en eminent musiker
og underviser.

I år har vi desuden glæden af, at de lørdag kl. 10.00 leverer en koncert specielt henvendt til børn og evt. barnlige sjæle. Dette foregår
på Jamscenen.

Få fire dages intensiv undervisning med:
KHARI ALLEN LEE & PETER MAROTT
for kun 1.500,- inkl. festival-armbånd og frokost.
(Morgenmad+aftensmad kan tilkøbes for 500,- for alle
dage).
For at melde dig til skal du skrive en mail til:
masterclass@femoejazz.dk
med dine info (navn, adresse, instrument og hvor mange
år du har spillet).

PRAKTISK:
Torsdag er der undervisning 11-13, herefter en
times frokostpause hvorefter vi fortsætter til kl.16.
Fredag og lørdag er der undervisning fra kl. 10-12,
én times frokostpause, og derefter igen undervisning kl. 13-15. Søndag er der jamsession på festivalpladsen kl. 11-13, og kl. 17-18 spiller vi en afslutningskoncert på festivallens store scene.
Yderligere info fås hos:
Stævneleder Peter Marott.Tlf. 2617 0190 eller
masterclass@femoejazz.dk
Du kan også læse nærmede på Femø Jazz
Masterclass side på Facebook.
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Søndag kl. 20

13.-14. november på Femø Kro
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AFTER FEMO JAZZ

J

River Band
River Jazz & Blues Band - still going strong. Efter at have spillet fyrre år på de
danske musikscener, er nærvær og engagement stadig i højsædet hos dette
omrejsende, originale jyske jazzorkester.
Orkestret kom til verden i 1971 i Vestjylland, med musikere bosiddende i
Stefan Ringgive
Lemvig og Holstebro, og blev navngivet efter Storåen, der flyder på de kanter.
Trombone
River Band har på sine mange turneer i ind- og udland nydt stor succes med
sin særlige spillestil, som er en blanding af traditionsbevidsthed og evne til at
Filt Kristensen
Tenorsaksofon, klarinet overraske.
Flere af River Bands numre er komponeret og arrangeret af orkestrets
Jørgen Nielsen
leder og stifter, Torben Lassen, og mange af disse numre er blevet populære
Bas
klassikere på spillesteder i hele landet. Siden orkestret sidst besøgte Femø Jazz
Festival, er der kommet en ny mand bag trommerne, nemlig Tobias Leonardo
Tobias
Pedersen.
LeonardoPedersen
Trommer
Torben Lassen
Trompet, mundharpe,
flygelhorn, vokal

Karen Sørensen
Piano

STØT JAZZ’EN - KØB DINE DRIKKEVARER HOS FEMØ JAZZ FESTIVAL!
Femø Jazz har udskænkning på Havnen, i Jamhaven og
i Musikteltet.
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- den 13. og 14. november

Fredag til søndag
på dobbeltværelse med morgenmad
Fredag 2-retters menu/buffet
Med lidt jazzunderholdning
Lørdag:
3-retters buffet
Med live jazzmusik
Pris i alt pr. person i dobbelt værelse kr. 995,00
Lørdag til søndag
på dobbeltværelse med morgenmad
Lørdag:
3-retters buffet
Med live jazzmusik
Pris i alt pr. person i dobbelt værelse: kr. 795,00
Fredag og lørdag uden overnatning
Fredag 2-retters menu/buffet
Med lidt jazzunderholdning
Lørdag:
3-retters buffet
Med live jazzmusik
Pris i alt pr. person:
kr. 495,00

Kun lørdag uden overnatning
3-retters buffet
Med live jazzmusik
Pris i alt pr. person

kr. 395,00

Morgenmad pr. person pr. dag

kr. 75,00

Kroen åben fredag og lørdag hele dagen, også
til frokost.
Der er også mulighed for overnatning i egen
campingvogn på Jazzen.
Pris pr. vogn inkl. strøm
kr. 100,00
(afregnes med Femø Jazz Festival)
Tilmelding Femø Kro & Feriecenter:
femoekro.dk
Telefon 5471 5009. E-mai: femoe@femoekro.dk
OBS!!!
Foreningen Femø Jazz afholder generalforsamling lørdag den 13. november.
Kombinér deltagelse i generalforsamlingen
med hygge og jazzmusik, sammen med
alle dine Femø Jazzvenner.
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Sejlplan afventer
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Femø - Kragenæs overfarten
betjenes af Lollands Færgefart.
Ved redaktionens afslutning er fartplanen for færgen i
jazzperioden endnu ikke færdig.
Følg derfor med på Femø Jazz’ hjemmeside femoejazz.dk
og vores facebookgruppe for nærmere information. Vi
forventer at reservation først kan foretages fra 1. juli.

KUNDERNE ER
I TOPPEN
Stort kundefokus.
Det er vores område
34

C. E. Christiansens Vej 1. 4930 Maribo. Tel: +45 5476 3430
Email: info@2010.dk • www.2010.dk
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KRAGENÆS
SKIBSPROVIANTERING
Fyld depoterne op inden færgeturen!
Kolde øl og vand
Morgenbrød og kager
Aviser og ugeblade
Mejeri, kød, frugt og grønt
Vi har åbent til kl. 19
hver dag i sommerhalvåret.

Kragenæsvej 82
Tlf: 4025 6159

Alice’s Is & Pølsebod

Sommer åbent
Hverdage
kl. 14 - 20:00
Søndage
kl. 12 - 20:00
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Uanset hvilken sikkerhed du søger... så leverer vi det

Sebtor Auto
Lergravsvej 62
2300 København S

tlf: 3258 3322
åben alle hverdage 8-16
mail: mail@sebtor.dk

SIKKERHEDSCENTER
- FOR HELE LOLLAND-FALSTER

38

BESØG VORT
SIKKERHEDSCENTER
PÅ
RØDBYVEJ 2A
4930 MARIBO
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Praktiske informationer

Femø Jazz Festival
v/Foreningen Femø Jazz
Darrehøjsvej 1
4945 Femø

Festivalbillet inkluderer ret til camping på
festivalens campingområde fra fredag den 24.
juli kl. 17 til tirsdag den 4. august kl. 18.

Telf. +45 42 92 49 45
info@femoejazz.dk
cvr. 39324865

“Camping Hotelværelse”
Den komplette festivalløsning: Partoutbillet og
opslået telt med seng og komplet sengetøj i
hele perioden.
Pris for 2 personer: Kr. 4690,- inkl. medlemsskab
af Foreningen Femø Jazz
Pris for 2 personer uden medlemsskab:
Kr. 4890,Pris for 1 person: Kr. 3145,- inkl. medlemsskab
af Foreningen Femø Jazz
Pris for 1 person uden medlemssab: Kr. 3245-

Hvornår og hvor
Femø Jazz Festival finder i år sted fra tirsdag
den 28. juli til søndag den 2. august på
Femø Jazz Festivals område:
Darrehøjsvej 1, 4945 Femø.
Man kommer til Femø med færgen fra Kragenæs på Lolland. Færgen sejler ca. hver anden
time i dagtimerne. Færgetider offentliggøres
senere på vores hjemmeside femoejazz.dk og
på Facebooksiden.

CAMPINGBILLET
“Campingbillet” fra fredag den 24. juli kl. 17
til torsdag den 30. juli kl. 12: kr. 350,- Billetten
inkluderer adgang til musikområder.

•••••
Billetbestilling
Billetter bestilles ved at betale til:
Lollands Bank.
Reg. nr. 6520
Konto nr. 2006250.
Husk at notere navn og adresse ved indbetaling til bank.
Billetter kan også købes på turist-kontorerne
i Nykøbing F, Maribo og Nakskov
(+ gebyr kr.10,- pr. billet).
Billetter kan også bestilles hos Place2Book.dk
FESTIVALBILLET
Køb indtil 29. juli: Kr. 1345,- inklusive medlemsskab af Foreningen Femø Jazz.
Køb indtil 29. juli kr. 1445,- uden medlemsskab
Køb på Festivalen Kr. 1475,- inklusive medlemsskab af Foreningen Femø Jazz.
Køb på Festivalen Kr. 1575,- uden medlemsskab.
Juniorbillet (16 - 17 år i følge med forældre/
bedsteforældre): 50% rabat.
Børnebilletter - børn/unge til og med 15 år er
gratis i følge med forældre/bedsteforældre.
40

DØGNBILLETTER
Torsdag, fredag eller lørdag: kr. 545,Søndag: Kr. 300,Døgnbilletter inkluderer campingadgang til
kl. 12 den følgende dag.
DAGBILLETTER
Pris kr. 100,-. Giver adgang til festivalområdet
i dagtimerne til kl. 18.
Billetten kan kun købes på selve festivalen.
BILLETOMBYTNING
Den trykte billet ombyttes i sekretariatet til
et adgangstegn (armbånd med påtrykt årstal)
til området. Ombytningen kan ske fra tirsdag
den 28. juli. Desuden er der rullende salg/
ombytning på campingpladsen fra lørdag den
25. juli.
NB!! Ødelagte og tabte armbånd erstattes ikke.
Betalingsmidler
Da der ikke er bank på Femø, har vi etableret
Dankortterminaler i baren og i sekretariatet
på jazzpladsen. Vi veksler i begrænset omfang
til kontanter med Dankort - og kun med
Dankort, men modtager gerne betaling med

Praktiske informationer
andre kort som VISA, VISA Electron og
Mastercard. Ligeledes modtager vi betaling
med MobilePay.
•••••
Campingområdet
Åbner fredag den 24. juli kl. 17 og lukker tirsdag den 4. august kl. 18.
Vi beder de gæster, som ankommer fredag den
24. juli 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 ikke
alle faciliteter fungerer optimalt de første dage.
Der er ikke strømtilslutning til campingvogn
på området.
Kun de der har billet til Femø Jazz Festival må
benytte området. Dette gælder i hele perioden.
Telte og campingvogne
Skal opstilles på seperate områder for henholdsvis telte og campingvogne. Følg skiltene/
områdeanvisningerne. Dette er et krav fra
brandmyndighederne, ligesom kravet om, at
der skal være tre meter mellem hver enhed.
Ordensregler
Hunde har ingen adgang til festivalområdet.
Åben ild er ikke tilladt på campingområdet.
Dette gælder også stearinlys og fyrfadslys.
Kulgrill må kun benyttes på de afmærkede
pladser. Gasgrill er tilladt overalt på campingområdet.
Husk venligst at tildække opgravede huller
samt benytte affaldscontainerne, som er placeret på pladsen.
Nabohjælp
Hold øje med din nabos telt, samt mistænkelige personer. Oplever du noget mistænkeligt,
så kontakt en medarbejder eller festivalledelsen.

Femø
Jazz
Festival

Bademuligheder
Der er badefaciliteter ved toiletterne.
Stranden, som ligger i forlængelse af campingpladsen, er også en fantastisk bademulighed.
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 lignende i musikteltet. De
i forvejen opstillede borde, stole og bænke må
ikke flyttes.
Biler og parkering
Der er indrettet særlige P-pladser på festivalområdet. Kørsel ophold i bil på campingområdet kun med særlig tilladelse.
Cykler
-er meget velkomne og er en fantastisk måde at
se hele Femø på, samt transportere sig mellem
havnen og festivalområdet.
Lægen på Femø
Niels Svensson, telf. 54 71 50 05, er på vagt
under hele festivalen.
Samaritter
Kommer du til skade, eller bliver du syg, kan
samaritterne fra ASF Dansk Folkehjælp træde
til. De holder til lige over for huset (det gamle
sekretariat).
Mobilopladning
Du har mulighed for at oplade telefon i
sekretariatet, ved toiletbygningen og bagerst i
musikteltet.
Mad og drikke
Natgrillen i Musikteltet åbner allerede tirsdag
aften. Cafeteriaet åbner onsdag til morgenmad, frokost og aftensmad.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i Musikteltet, i området omkring
dette og i Jamhaven.
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Musikprogram Femø Jazz 2020
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Tirsdag den 28. juli
20.30

Jazzkompagniet/Jam

Teltet

Onsdag den 29. juli
Familiejazz med Yasmin
Jazzkompagniet
Henrik Silver matine
Hans Knudsen Jump Band

Torsdag den 30. juli

R

A

Jazzkompagniet
Tante Tillies Fodvarmere Åbningskoncert
Henrik Silver matine
Kira Martini “Nancy Wilson project”
Zeebrass feat. Tricia Boutté
Paul Harrison Band

G

13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00

Teltet
Havnen
Jamscenen
Teltet

M

11.30
13.00
15.45
20.30

Havnen
Jamscenen
Cafeteria
Teltet
Teltet
Teltet

Fredag den 31. juli

Børnejazz med Silver og Kira
Street Parade med Jazzkompagniet
Dusty Rag Jazzband
Ronald and his Outstanding New Orleans Boys
Henrik Silver matine
Kjeld Lauritsen feat. Niels HP
Femø Social Club Band
Jazz Five
Mukherjee Blues
NAT DISKO

PR

O

11.30
13.00
13.30
15.30
17.30
18.30
20.30
22.30
00.30
02.00

Børnepladsen
Havnen
Jamscenen
Jamscenen
Cafeteria
Teltet
Teltet
Teltet
Teltet
Teltet

Lørdag den 1. august
10.00
11.30
13.00
13.00
16.00
18.00
19.30
21.30
23.30

Børnejazz med Jazz Five
Børnejazz med Silver og Kira
Jazzkompagniet
Købmand Madsen’s Mindekoncert
Harry Kanters Quintet
Henrik Silver matiné
Dusty Rag Jazzband
Chris Tanner & His Prime Seven
GasOrleans

Jamscenen
Børnepladsen
Havnen
Madsens have
Jamscenen
Cafeteria
Teltet
Teltet
Teltet

Søndag den 2. august
11.00
17.00
20.00

Jam Session
Master Class Koncert
River Band

Jam Pladsen
Teltet
Teltet

Femø
Jazz
Festival

