
helsingorcity.dk

Helsingør Jazzfestival 2016 er 6. år i træk arrangeret i samarbejde med Helsingør 
Cityforening, Helsingør Kommune, Kulturværftet, og spillestederne.  
37 koncerter på 13 spillesteder samt Axeltorv, Spies Plads og gaderne i City.
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Malene Vestergaard er  
Helsingør Bonuskorts nye ansigt

Med halvandet år på bagen er Helsingør Bonuskort 
accepteret som et kendt og godt loyalitetskoncept.

Helsingør:  
Energien lyser ud af hende, og ideerne til, hvordan man 
kan markedsføre Helsingør Bonuskort kommer så hur-
tigt ud af munden, at ordene næsten vælter over hinan-
den. Navnet er Malene Vestergaard, og det kommende 
halve års tid vil man med jævne mellemrum kunne møde 
den 25-årige marketingpige i Helsingørs gader. Cirka et 
par dage om ugen hver fjortende dag for at være helt 
præcis.

Organisationen bag Helsingør Bonuskort, der på den 
finansielle side består af Spar Nord samt firmaet Loyal 
Solutions, som har specialiseret sig i loyalitetskoncepter, 
har nemlig besluttet at ansætte en dedikeret person til 
at varetage markedsføringen af det kortkoncept, som ud 
over Helsingør også er lanceret i Køge samt i Viborg.

Alle forretninger, næringsdrivende og kulturelle institu-
tioner i hele Helsingør Kommune har mulighed for at 
blive tilknyttet Helsingør Bonuskort og dermed tilbyde 
opsparing af loyalitetspoint til deres kunder. I det daglige 
er det Helsingør Cityforening, der administrerer kortet, 
og selv om kortet siden lanceringen i eftersommeren 
2014 er blevet en succes med 33 tilknyttede forretninger, 
cafeer og museer, er der plads til mange flere.

”I dag har Helsingør Bonuskort flere tusinde aktive 
brugere, der har præsteret en omsætning på mere end 4 
millioner kroner. Det er vi selvfølgelig glade for, men vi vil 
godt udbrede kortet endnu bredere – både til brugere 
og udbydere. 

Gaven som aldrig  skal byttes…  
 
Helsingør Cityforening og  
Helsingør Bycenter tilbyder  
den perfekte gaveidé. 

Det kan ofte være svært, at finde den helt rigtige gave til 
ham eller hende som har alt.  
 
Med Helsingør gavekort går du aldrig forkert ”i byen”.  
Og du er sikker på at skabe glæde og begejstring. 

Gavekortet kan anvendes i de fleste af butikkerne i Hel-
singør og Bycentres mange special- og dagligvarebutikker 
samt på mange cafeer og restauranter. 

Gavekortet fungerer ligesom et Dankort. Beløbet skal 
min. være på 100,- og det kan anvendes i en eller flere af 
de butikker, restauranter/cafeer, varehuse i Helsingør City 
og Helsingør Bycenter, som er koblet på systemet. 

Gavekortet kan anvendes i 2 år.

Når kortet er brugt afleverer du det bare i butikken.  
 
Du kan få oprettet kortet følgende steder:  
Bog & Idé - Stengade 30  
Kvickly - Stjernegade 25  
Kvickly Xtra - PrøvestensCentret  
Skoringen - 1. sal, Bycentret 

Du kan også købe dit gavekort online direkte på:  
www.helsingorcity.dk

Bemærk!  
Det kan tage op til 5 hverdage inden du modtager  
gavekortet. med posten 

Helsingør Cityforening har 2 stærke kort på hånden

BESØG HELSINGØR CITY NORDSJÆLLANDS SHOPPING MEKKA   



Velkommen til Helsingør Jazzfestival 2016
Det er nu 6. år Helsingør Cityforening står for Helsingør Jazzfestival i samarbejde med Helsingør Kommune, Helsingørs 
erhvervsliv samt en række spillesteder. Festivalen finder hvert år sted i Pinsen, der i år ligger endnu tidligere end sidste 
år, men ofte har vi set at de første sommerdage kommer tidligt.  

Helsingør Jazzfestival  er stadig en relativ lille jazzfestival i forhold til landets største. Men i år er vi alligevel glade for at 
det er vores hidtil største i de 6 år den har eksisteret i den nuværende form. Der er i alt 37 koncerter på 13 spillested-
er, Axeltorv, Spies Plads og gaderne i City. Jazzfestivalen starter torsdag 12.5. kl. 12.00 med Finney’s Jazzmen der spiller 
i gaderne i City.  Torsdagen byder i alt på 5 koncerter. Om fredagen er der 9 koncerter fra kl. 13.00 i gaderne til langt 
over midnat på Cafe Hulerock i Haandværkeren. Lørdag byder på det orange Copenhagen Show Band, der med stor 
succes også deltog i sidste års Jazzfestival.  

Der er store navne i Toldkammeret lørdag og søndag. Krumme Lanke er en oplevelse, der rækker videre en jazz.  
Emil deWaal med Nulle er verdensmusik på højt plan. Sinne Eeg synger om søndagen med sin kvartet og fra New 
Orleans kommer jazzfestivalens største internationale navn, den grammyvindende sanger og guitarist John Cleary med 
sit orkester The Monster Gentlemen. 

En anden international stjerne kommer fra Sverige. Mimi Terris synger om lørdagen på biblioteket på Kulturværftet med 
det velspillende Great Danes Big Band.  

På Madam Sprunck er der fredag og lørdag bebop med den  
formidable tenorsaxofonist Boyko, oprindelig fra Bulgarien.   
Stjernetrommeslageren de to aftener er Norman Fearrington,  
oprindelig fra Philadelphia. 

Ligesom i New Orleans kan man på Helsingør Jazzfestival høre  
mange slags musik. Traditionel New Orleans jazz, blues, swing,  
brass bands, bebop, vokaljazz, jazzrock, og big band. Der er I år  
lagt større vægt end tidligere på jazz I gaderne I forretninger-
nes åbningstider. Helt naturligt, da Helsingør Cityforening er 
jazzfestivalens største sponsor. 

Helsingør Jazzfestival byder på Jazz i gaderne,  Axeltorv ,  
Spies Plads, Bar Richs, Biblioteket, Borgerkroen, Cafe Hulerock,  
Campingpladsen, Helsingør Bycenter, Louis Nielsen, Cafeen i   
M/S Cafe Museet for Søfart, Madam Sprunck, Sundbusserne,  
Sundtoldskroen, The Old Irish Pub og Toldkammergården. Peter Ørtenblad, formand for Helsingør Cityforening.

Copenhagen 
Show Band
street parade
lørdag 14.5



Jørgensen & Co.2
Meget mere end lækkert tøj og lækre sko ...

Stengade 51 · 3000 Helsingør · Tlf. 49260203 · Email: info@jorgensenco.dk

Dame- og herremode i 3 etager
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2999,-

KJOLER 
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599,-

FASHION AND ALL THAT JAZZ



                                                                                       TORSDAG 12. MAJ

Finney’s Jazzmen: Stengade/Bjergegade  
torsdag 12.5. kl. 12.30-15.00
Finney’s Jazzmen kan genkendes på deres røde kapper. Det er et festligt orkester, der tidligere har sat godt humør i  
Helsingør Jazzfestival med et repertoire bestående af dixieland og good old swing fra 20’erne og 30’erne. 

I år kan de høres torsdag kl. 12.30 i Stengade ved Nordea Bank og kl. 14.00 i Bjergegade ved Danske Bank.

Orkesteret medlemmer: Arne Mathiesen (trompet og vokal), Finn Frøsig (trombone), Jesper Koch (klarinet/altsax og 
vokal), Arne Frederiksen (piano), Hans Schreiber (guitar/bas), Jørgen Fjelstrup (trommer). 
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STJERNEGADE 13. HELSINGØR. 4921 0489

Peak Performance

900,-
Peak Performance

350,-

Tommy Hilfiger

600,-
Tommy Hilfiger

800,-

Tommy Hilfiger

700,-
Tommy Hilfiger

800,-

MRAUGUST.DK
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The Royal Shakespeare Jazz Ensemble:  
Axeltorv torsdag 12.5. og søndag 15.5. kl. 13.30-15.00
The Royal Shakespeare Jazz Ensemble hedder normalt Wine & Roses, men i anledning af Hamlet-året har de ændret 
både navn og dresscode til en mere raffineret renæssancestil. Jazzensemblet kan høre både torsdag og søndag på 
Axeltorv under Helsingør Jazzfestival. 

Orkesterets medlemmer har fået nye navne i anledning af Hamlet-året. Søren ”Hamlet” Damving (trompet),  
Jes” Horatio” Jørgensen (tenorsaxofon), Bjørn ”Rosenkrans” Eir (piano), Bente ”Laertes” Hogrefe (bas), Norman 
”Gyldenstjerne” Fearrington” (trommer), Eva ”Ophelia” Malmqvist (vokal).

Kendingsmelodien har ord og titel efter verdens mest kendte teaterreplik: To Be Or Not To Be, sat i musik af Leo 
Mathiesen, en af dansk jazz helt store Hamlet-skikkelser.

www.homeofhamlet.com     #homeofhamlet

til 400-året for William Shakespeares død og 
200-året for verdens længste Shakespeare-

tradition på Kronborg Slot i Helsingør. 

Der er aktiviteter hele sommeren for alle aldre. 

Vær med



 
-og få mere end 100 kulturoplevelser til børn, voksne og familier.
Årskortet gælder også til PASSAGE festival 1.-6. august 2016
 
 VOKSNE 900 KR

650 KR

UNG/STUD. 300 KR

VOKSNE > 1000 KR.

65+ > 750 KR.

UNG/STUD. > 400 KR.

WWW.HELSINGOR�TEATER.DK

KØB HELSINGØR TEATERS 
ÅRSKORT SÆSON 2016/17

 
OPLEV BL.A. MUSICALDANMARKS FANTASTISKE ROCK-TEATERKONCERT



                                                                                       TORSDAG 12. MAJ

Blå Mandag Jazz Band: Gaderne i City  
torsdag 12.5. kl. 14.30-17.00 
Blå Mandag består af 6 glade gutter, der spiller traditionel jazz. Orkesteret repræsenterer det bedste i New Orleans 
traditionen, god swingende dixieland, højt humør – og sjove hatte hvis solen skinner. Torsdag går de Street Parade i Citys 
gader fra kl. 14.30.

Orkesterets medlemmer: Erik Lund Hansen (trompet og kunstner), Henning Friis (trombone og jyde), Jørgen  
Christensen (klarinet og direktør), Ernst Scheufens (banjo og becifringsmester), Hans Kofoed (susafon og blå læber),  
Hugo Scheel (trommer og pulsholder).

Blå Mandag Jazz Kvartet:  
Sundbusserne, Pernille lørdag 14.5. kl. 14.00-17.00 
Blå Mandag kvartet består af 4 glade gutter fra Blå Mandag Jazz Band. Lørdag kl. 14.00-17.00 kan de høres om bord på 
Pernille i den flotte nyindrettede salon, hvor der også bliver mulighed for en swingom, for de, der er vild med dans. 

Musikken er gratis. Det koster således ikke ekstra for at gå om bord på Pernille, der sejler en gang i timen. Fra Helsingør 
på minuttallet 30 og fra Helsingborg på minuttallet 00. Om-bord billetten koster DKr. 58,00 for alle personer, høj som lav, 
ung som gammel. At Pernille sejler i internationalt farvand kan både ses på priserne og høres på musikken.



Portrætfoto

johnsen.dk

Portræt
tilbud

Få taget et godt portræt
hos PhotoCare

Bestil tid allerede nu 
– så er julegaven sikret!

Torvegade 3  • 3000 Helsingør  • Telefon 4921 1550

– som består af

• Atelieroptagelse incl.

• 2 stk. 13x18 cm
• 1 stk. 18x24 cm

NU KUN

499,-

BESØG HELSINGØR CITY NORDSJÆLLANDS SHOPPING MEKKA   
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The Spirit of New Orleans:  
Axeltorv torsdag 12.5. kl. 15.00-18.00  

The Spirit of New Orleans blev dannet i 1990 med ønsket om at spille musik med dybe rødder i New Orleans-jazzen: 
Gospel, spirituals, hymns og traditionel dixielandjazz.  

The Spirit of New Orleans udviklede sig hurtigt til det, gruppen er i dag: Et af de mest kendte og rutinerede jazzbands i 
Danmark, med en unik dynamisk og swingende stil, der rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre denne musik 
levende: Ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens, gospel, spirituals og egne kompositioner, og ind imellem en hyg-
gelig dansk fællessang som for eksempel Sommersolen Skinner. 

Orkesteret medlemmer: Preben Nissen (trombone, piano og vokal, (Carsten Henningsen (banjo, guitar og vokal),   
Stig Nielsen (saxofon), Jan Schiöpffe (trommer), Kim Holm Nielsen (bas).

Hammermøllekvartetten:  
Sundkroen torsdag 12.5. kl. 19.00-22.00
Hammermøllekvartetten er en del af Blå Mandag Jazzband og består af Hugo Scheel (vaskebrædt og trommer),  
Kåre Sigvertsen (Bas), Ernst Scheufens (Banjo), Jørgen Christensen (klarinet).

En super festlig og underholdende gruppe, der skaber stemning og glæde hos publikum med glad gammel træskojazz.
Den nye Sundkro åbnede i november sidste år som en del af Madam Sprunck. Kom og nyd de nye lyse lokaler, med en 
ophøjet udsigt, der er i sig selv er en oplevelse.   

Adresse: Sundkroen, Stationspladsen 3, Helsingør. 

Sundkroen serverer en lækker buffet 
m. kolde og lune retter fra kl. 18.00 til 
20.00 Jazz og buffet kr. 165,-  
Kun Jazz kr. 50,-



Stengade 39, 3000 Helsingør
Tlf. 49 200 300

FROKOST MENU
Clubsandwich
Italiensk brød med stegt kylling, sprød bacon,
tomat, salat og karrydressing med pommes frites . .  99,-
Laksesandwich
Italiensk brød med røget laks, asparges, tomat,
agurk, peberrod, salat og dilddressing . . . . . . . . . . . . 99,-
Rejesalat
Rejer, tomat, lucernespirer, agurk, asparges, dild, citron,

99,-
Wiener Schnitzel 
med peberrod, citron, kapers, ansjos, smørstegte

109,-
Hawaii salat
Stegt kylling, sprød bacon, ananas, agurk, tomat,
frisk salat, jalapenos, rødløg, lucernespirer,

99,-
Lakse steak

109,-

2 stk. med citron, lucernespirer, remoulade
og pommes frites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79,-
Pariserbøf
æggeblomme, kapers, løg, peberrod, pickles,
tomat og lucernespirer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,-
Rib House Spareribs
Husets specialitet med coleslaw, pommes frites
og spareribssauce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109,-

KONCERTER I TOLDKAMMERGÅRDEN

EMIL DE 
WAAL+  
& NULLE
KRUMME LANKE 

LØRDAG 14. MAJ

JON CLEARY
AND THE ABSOLUTE  
MONSTER GENTLEMEN (US)

SINNE 
EEG 
GROUP

SØNDAG 15. MAJ



                                                                              FREDAG 13. MAJ

Jensen & Ehrenstråle:  
Stjenegade/Stengade fredag 13.5. kl. 13-15.30
Jensen Jazz Trio kan opleves i en ny konstellation på Helsingør Jazzfestival under navnet ”Jensen & Ehrenstråle”.
Det er den svenske topmusiker guitaristen Anders Ehrenstråle fra Helsingborg, der afløser banjoen i jazztrioen.  
Kurt Jensen kan stadig høres på klarinet og sax og Nan Ehrenstråle på bas.

13.00-14.00 Stjernegade ved Bjarne Tøj

14.30-15.30 Stengade 51 ved Jørgensen og Co.2

Samme aften spiller trioen  
”Jensens Jazz Serenaders”, 
i The Old Irish Pub kl. 21.00-24.00, 
nu med Nina Ehrenstråle på banjo, pift og vokal.



Hos os smager al vin godt!
Hos Backe Vin sælger vi udelukkende vine, 
der giver dig en oplevelse.

Bjergegade 1.c, 3000 Helsingør  | Tlf.: +45 2624 9939 | info@backevin.dk

www.backevin.dk

Patrizio
Pratelli
indehaver

Stengade 15, 3000 Helsingør. Tlf. 49 26 26 71
Mail: amici-miei2000dk@libero.it

Facebook

Klassisk italiensk mad og italienske 
rødvine til særdeles rimelige priser at 
vælge mellem og over 25 slags grappa 
til at fordøje middagen på.

 

 
Åbningstider 
Søndag - torsdag kl. 10:00 til 22:00
(køkkenet er åbent kl. 10:00 - 21:00)
Fredag - lørdag kl. 10:00 til 23:00
(køkkenet er åbent kl. 10:00 - 21:00)

Stengade 35, 3000 Helsingør 
Ring for at booke bord tlf. 48 48 14 14

cafekaiser.dk
Facebook

JAZZTILBUD 12. - 15. MAJ 

Smørrebrød
2 stk. alm. smørrebrød tilbud 100 kr.
1/2 liter fadøl 49 kr.

Sandwich
stort udvalg tilbud 100 kr.
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Kronborg Brass: 
Stengade/Axeltorv fredag 13.5. kl. 13.00-15.00 
Kronborg Brass består af 25 spilleglade musikere, som spiller mange forskellige stilarter : klassisk, marcher, musicals og jazz 
mm. Orkesteret er vidt berejst, og har spillet mange koncerter i Tyskland, Italien, Tjekkiet, Ungarn og Spanien og andre 
fjerne steder. Orkesteret blev dannet i 1931 som Helsingør Byorkester, og kan derfor i år fejre sit 85 års jubilæum. 

For 10 år siden skiftede orkesteret navn til Kronborg Brass og kan høres flere steder på Helsingør Jazzfestival. 

Fredag 13.5. kl. 13.00 på Stengade ved Nordea Bank. 

Og samme dag kl. 14.00 på Axeltorv. 

Kronborg Brass:   
Axeltorv søndag 15.5. kl. 15.00-17.00  



FØLG OS
PÅ FACEBOOK

GRATIS JAZZ 
OMBORD PÅ 

SUNDBUSSEN PERNILLE 
KL. 14.00-17.00 
I DEN LÆKRE 

NYINDRETTEDE 
SALON

FREDAG 13.5.

KL. 14.00-17.00: JAZZTEAM

LØRDAG 14.5. 

KL. 14.00-17.00. BLÅ MANDAG

SEJLTUR DKR. 58,-. 

MUSIKKEN KOSTER 

IKKE EKSTRA

HUSK 
PAS ELLER 
KØREKORT
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Swing Team: 
Sundbussen, Pernille fredag13.5. kl. 14.00-17.00 
Swing Team spiller et bredt og swingende repertoire af evergreens, latin og swing og består af 4 musikere:  
Emma Goodwin (vokal og percussion), Verner Thomsen (tenorsax og klarinet), Morten Steen Petersen (keyboard),  
Peter Kiel Jørgensen (bas). 

Fredag kl. 14.00-17.00 kan de høres om bord på Pernille i den flotte nyindrettede salon, hvor der også bliver mulighed 
for en swingom, for de, der er vild med dans. 

Musikken er gratis. Det koster således ikke ekstra for at gå om bord på Pernille, der sejler en gang i timen.  
Fra Helsingør på minuttallet 30 og fra Helsingborg på minuttallet 00.  

Om-bord billetten koster DKr. 58,00 for alle personer, høj som lav, ung som gammel.  

At Pernille sejler i internationalt farvand kan både ses på priserne og høres på musikken.

Blå Mandag Jazz Kvartet:  
Sundbusserne, Pernille lørdag 14.5. kl. 14.00-17.00 
Blå Mandag kvartet består af 4 glade gutter, der spiller traditionel jazz. Orkesteret repræsenterer det bedste i New Orle-
ans traditionen, god swingende dixieland, medhøjt humør. Lørdag kl. 14.00-17.00 kan de høres om bord på Pernille i den 
flotte nyindrettede salon, hvor der også bliver mulighed for en swingom, for de, der er vild med dans. 

Musikken er gratis. Det koster således ikke ekstra for at gå om bord på Pernille, der sejler en gang i timen. Fra Helsingør 
på minuttallet 30 og fra Helsingborg på minuttallet 00. Om-bord billetten koster DKr. 58,00 for alle personer, høj som lav, 
ung som gammel. At Pernille sejler i internationalt farvand kan både ses på priserne og høres på musikken.



OUTDOOR
SKI

x
x

x
x

VANDRING 
KLATRING

Se meget mere på outdoorseason.dk
Stjernegade 4 | 3000 Helsingør | (+45) 49 20 21 27

G

Dobbelt op på point, 
ved brug af Helsingør Bonuskort  
optjenes 24%*  

Eller 20% rabat på hele butikken*  
* Gælder fra 12.-14. maj, dog ikke for i forvejen nedsatte varer

Jazzfestival
VANDRING & KLATRING

SNE & OUTDOOR
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Jan’z New Orleans Street Band:  
Gaderne i City fredag 13.5. kl. 15.30-18.00
Jan’z New Orleans Street Band har spillet på Helsingør Jazzfestival i alle 6 år. I år kan det velspillende dixielandorkester 
høres i gaderne om fredagen, hvor de som altid sætter gang i festen. 

Det gjorde de også i St. Petersborg for et par år siden, hvor de var repræsentant for Danmark til en musikfestival, der 
blev overværet af flere tusinde mennesker. 

Jan’z New Orleans Street Band består af Henrik Bolberg (trompet), Lars Grangaard (saxofon), Morten Hertz (Susafon), 
Bjørn Otto Hansen (stortromme), Jan Åmand (lilletromme)



IT Supermarked
Hovedvagtsstræde 3
3000 Helsingør

BYENS  
STØRSTE 
UDVALG AF  
VIN, SPIRITUS
OG CIGARER
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Zuschlag-Holbroe-Ekman-Jensen:  
Borgerkroen fredag 13.5. kl. 17.00-20.00
Borgerkroen er et af Helsingørs hyggelige værtshuse, der ofte præsenterer jazz. Fredag kan man høre jazzbandet 
”Zuschlag, Holbroe, Ekman og Jensen”, som er en traditionel jazzgruppe, der giver deres eget swingende bud på jazz 
fra 20erne. Numre af King Oliver, Clarence Williams, Louis Armstrong og andre af jazzens koryfæer, som alle har deres 
oprindelse i New Orleans. 

Mikael Zuschlag (cornet) har i mange år har spillet i Peruna Jazzmen. Hans Holbroe (tenorsax) er kendt fra bl.a. Fessors 
Big City Band. Svenske Björn Ekman (banjo og vokal) er kendt på begge sider af sundet og Niels Jensen (kontrabas) har 
spillet med flere nordsjællandske jazzbands, bl.a. Sister Kates Jazzband og Carlsberg Brass Band. Gratis entre. 

Adresse: Borgerkroen, Strandgade 75, Helsingør

 
Zuschlag-Holbroe-Ekman-Jensen: 
Spies Plads søndag 15.5. kl. 12.00-14.00
Spies Plads ved Svingelporten er som skabt til jazz, ikke blot fordi det er en af byens hyggeligste pladser, men også fordi 
bygningerne er placeret på en måde, der giver en perfekt lyd til akustisk musik. 

Søndag kan man høre jazzbandet ”Zuschlag, Holbroe, Ekman og Jensen”, som er en traditionel jazzgruppe, der giver 
deres eget swingende bud på jazz fra 20erne. Numre af King Oliver, Clarence Williams, Louis Armstrong og andre af 
jazzens koryfæer, som alle har deres oprindelse i New Orleans. 



Find os på facebook
www.facebook.com/helsingorbycenter

JAZZ OG AFTENSHOPPING
Fredag den 13. maj åbent til kl. 22
Kom til en hyggelig shoppeaften i 

sange, evergreens og børnesange. 

H
HELSINGØR

 BYCENTER

FORÅR
JAZZ

& SHOPPING



                                                                                       FREDAG 13. MAJ

Hot’N’Tot:  
Helsingør Bycenter fredag 13.5. kl. 19.00-21.00
Helsingør Bycenter er igen i år en del af Helsingør Jazzfestival. Fredag 13.5. har Bycenteret engageret Hot’N’Tot, som er 
en af Danmarks bedst spillende humørtrioer. De tre musikere er alle professionelle og forstår kunsten at bevæge sig 
rundt i hele centeret og sprede god jazzstemning. 

Orkestrets repertoiret strækker sig fra glad Dixieland- og New Orleansjazz til danske sange, evergreens og børnesange. 

Hot’N’Tot skaber med deres swingende musik og flerstemmige sang en festlig og glad stemning overalt hvor de op-
træder. Smil på læben, bevægelse i fødder og krop kan ses på de mennesker, der oplever orkestret.  

Adresse: Helsingør Bycenter, Stürups Plads 1, Helsingør



Hyggelig steming,  
dejlige mennesker,  

over 35 forskellige danske  
og udenlandske øl.  

Livemusik fra 21.00 til 03.00.  
Dj & dansegulv fra 22.00-05.00. 

SE MERE PÅ: WWW.OLDIRISHPUB.DK
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Jensens Jazz Serenaders:  
The Old Irish Pub fredag 13.5. kl. 21.00-24.00
 The Old Irish Pub har for ganske nylig ændret baren, så døren er placeret der, hvor musikerne tidligere havde scene. 
Den gode irske pubstemning er helt uændret, men nu er der mere plads til musikken.

Jensens Jazz Serenaders er en lille kraftfuld trio, der spiller jazz under overskriften: Jazzklassikere og Evergreens.   
Kurt Jensen spiller clarinet og tenorsax i den tradition, der i forbudstidens USA blev udviklet i Kansas City af  
Ben Webster, Lester Young og Coleman Hawkins. 

Nina Ehrenstråle spiller banjo, pift og vokal. Hun er helt unik. Spiller fantastisk rytmisk banjo, publikum elsker hendes sang. 
Desuden kan hun pifte som en gadedreng, fuldstændig rent og med det flotteste vibrato. Hun er tit blevet spurgt om 
hun har en fløjte i munden. Det har hun ikke. 

Nan Ehrenstråle holder musikkens puls og bund med sine sikre basgange.

Orkestret spiller over 100 jobs om året i Danmark og Nordeuropa. De har udgivet 14 CD’er i eget navn, og medvirker 
desuden på flere samlings CD’er udgivet af jazzfestivalerne.

Jensens jazz Serenaders optræder også under festivalen på Helsingør Campingplads søndag 15. maj. kl. 14.00-16.00. 

Gratis entre.

Adresse:  The Old Irish Pub, Søstræde 4, Helsingør



Pinsejazz

Madam Sprunck Hotel & Restaurant
Bramstræde 5, 3000 Helsingør

T. restaurant: 4926 4849 / T. hotel: 4921 0591
www.madamsprunck.dk/fb: Madam Sprunck

JAZZ PÅ SUNDKROEN -  TORSDAG D.  12 .  MAJ
Lækker Jazz - Lækker buffet

Blå Mandag Jazz Band 
fra kl. 19.00-22.00

Kom og nyd de lækre toner, med en god 
udsigt og en fantastisk stemning.

Vi serverer en lækker buffet med kolde 
og lune retter fra kl. 18.00 til 20.00

Jazz og buffet - kr. 165,-
Kun Jazz - kr. 50,-

For mere info ring på 
telefon 4926 4849 eller 
scan koden.

JAZZ HOS MADAMMEN - FREDAG OG LØRDAG 
D.  13 .  & 14.  MAJ

Tapas & Jazz i kælderen 
Norman Fearrington Boyko Dimitrov 

Band fra kl. 19.00-22.00

Oplev dem i Loungen på Madam Sprunck.
Vi serverer lækker Tapas anretning inkl.  

1 øl eller 1 glas vin fra kl. 18.00.
 Tapas & Jazz - kr. 185,-

 Kun Jazz - kr. 50,-

LYS I 100 ÅR

Håndværkeren 
Cafe Hulerock

Sct. Anna gade 48, 3000 Helsingør

 E-Street Jam 
(Bruce Springsteen Cover)

Fredag 13.5. kl. 22.00
Entre: kr. 100,- i døren 

----------------------------------------
 3 x Nordsø 

(Mikkel, Frederik, Fridolin)
Lørdag 14.5. kl. 22.00
Entre: kr. 150,- i døren
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Norman Fearrington - Boyko Dimitrov Band:  
Madam Sprunck fredag 13.5. og lørdag 14.5.  
kl. 19.00-22.00
Trommeslageren Norman Fearrington har opnået 9 guldplader og en Grammy i USA og vundet både Guld og Platin i 
Europa. Boyko Dimitrov er Danmarks hemmelige verdensmester på tenorsax. Han bor i Holbæk og har, ligesom Nor-
man Fearrington, tidligere spillet i Madam Spruncks unikke middelalderkælder, der er som skabt til jazz. 

Boyko kommer fra Bulgarien og sammenmed Norman Fearrington er de nu ved at afslutte deres første CD sammen.  
Ved weekendens to koncerter medvirker en anden international stjerne på bas, Bo Stief. Kvartettens pianist hedder Poul 
Reimann, også en af de lysende danske jazzstjerner.  

Der vil både blive spillet ballader så smukke som skovsøer og maskulin bebop, der vil få væggenen i den gamle kælder til 
at give sig.  

Entre: Tapas & Jazz fra kl. 18.00 kr. 185,- inkl. en øl/glas vin

Entre: Kun jazz kr. 50,-

Adresse: Madam Sprunck, Bramstræde 5, Helsingør



Chaplin ønsker alle en
god jazzfestival

TELEFON
70701548

www.cafechaplin.dk

www.chaplinsweets.dk

www.butikchaplin.dk
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E-Street Jam: Cafe Hulerock,  
Håndværkeren fredag 13.5. 
kl. 22.00-01.00
Håndeværkeren præsenterer fredag 13.5. et af landets absolut bedste coverbands, E-Street Jam, med et show, der er 
større, skarpere og mere intenst end nogensinde. 7-8 mand på scenen leverer et energisk og autentisk Bruce Spring-
steen Show, hvor publikum bliver forkælet med dansende rockhits som “Dancing In The Dark” & “Born In The USA”, og 
også får lov at føle romantikken bag historier som “The River” & ”Tougher Than The Rest”.  E-Street Jam kommer hele 
vejen rundt med et Springsteen Show der er Bossen værdigt.

Som altid er E-Street Jam anført af Danmarks egen Springsteen, sangeren Ulrik Bjørneboe, der på samme tid formår at 
finde sjælen i Springsteens musik og få publikum trukket ind i det stærke musikalske univers. 

Taget letter og hjerterne smelter når saxofonisten Bob Jackson blæser sine utrolige soloer ud over publikum med en 
imponerende feeling og fornemmelse, mens bandets leadguitarist Jonas Stenderup-Larsen fylder sine soloer med al den 
tråd og nerve, der er så karakteristisk for musikken. Bassisten Daniel Kristiansson og trommeslageren Michael Olsen 
udgør bandets bund og rytmesektion. Henrik Christensen håndterer keyboards og Sandra Profitlich sørger for koret på 
de mange sange. 

Entre kr. 100,- købes i døren.

Håndværkeren Cafe Hulerock. Sct. Anna gade 48, 3000 Helsingør



Ligegyldig hvor meget eller lidt du rejser, så sparer du penge  
på at anskaffe en AutoBizz Smart.

Læs mere på scandlines.dk/autobizzsmart 

FRA

95,-

ØRESUNDS
LAVESTE PRIS

ALTID EN AFGANG DER PASSER
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Winding Southside Jazz Quartet:  
Spies Plads lørdag 14.5. kl. 12.00-14.00
Spies Plads ved Svingelporten er som skabt til jazz, ikke blot fordi det er en af byens hyggeligste pladser, men også fordi 
bygningerne er placeret på en måde, der giver en perfekt lyd til akustisk musik. 

Søndag kan man høre Windings Southside Jazz Quartet. Hot jazz med udgangspunkt i den musikstil der udvikledes af 
1920ernes bands i Chicagos South Side kvarter og i New York. 

Mikael Zuschlag (cornet) har i mange år har spillet i Peruna Jazzmen. Hans Holbroe (tenorsax) er kendt fra bl.a. Fessors 
Big City Band. Jonas Winding (banjo og vokal) har også spillet med Peruna Jazzmen. Niels Jensen (kontrabas) har spillet 
med mange forskellige Nordsjællandske jazzbands, bl.a. Sister Kates Jazzband og Carlsberg Brass Band.



2for1 gælder ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og op. Pentaxenkeltstyrkeglas 
(indeks 1,5) er med i prisen. Tillæg for glas med glidende overgang fra 700 kr. i det 
første par. I andet par er samme type glas med i prisen. For andre tillægsydelser som 
f.eks. antirefl eksbehandling betales tillægspris for begge par. Kan ikke kombineres med 
KompletPris, 60+ eller tilbud.  

Stel inkl. enkeltstyrkeglas 

2for1 fra 795,-
Bestil synstest på 
louisnielsen.dk 

Helsingør 
Stengade 24
Tlf. 9632 5218

nkeltstyrkeglas E
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Morten Bjerregaard:  
Louis Nielsen lørdag 13.5. kl. 12.00-15.00
Brilleforretningen Louis Nielsen var også sidste år med i Helsingør Jazzfestival. Det skabte liv i Stengade og  vil også gøre 
det  i år, hvor guitaristen og sangskriveren Morten Bjerregaard stiller op med en trio, der lader musikken give genlyd fra  
gadens mange gamle smukke bygninger. 

Morten Bjerregaards musik består af lyttevenlige melodier og tekster, der er inspireret af folkemusikkens og bluesmusik-
kens sans for at fortælle gode historier om hemmeligheder, der fejes ind under gulvtæppet eller om drømme der går 
tabt. 

Adresse: Louis Nielsen, Stengade 24, Helsingør



Frisksmurt smørrebrød

Stegt flæsk

Lune retter 

Klostergryde

Og efter frokosten kommer  
der kun Rich i kaffen til dem,   
der specielt ønsker det. 

HELSINGØR 
JAZZFESTIVAL 

 Bar Richs, Kampergade 1  
(lige over for Kvicky), Helsingør

Restauratør Tina Jørgensen byder velkom-
men i Borgerkroen, der er beliggende i 
Strandgade 75, ved Brostræde i det gamle 
Helsingør. 

Tlf.: +45 4921 1783   
Mobil: +45 2990 8025

Stengade 30, 3000 Helsingør

Velkommen til Bog & idé Helsingør
NYHED STORT UDVALG 

I SOUVENIRS
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Jazzharmonikavirtuosen Kurt Larsen:  
Bar Richs lørdag 14.5. kl. 13.00-15.00
”Når det handler om at spille harmonika på et virtuost niveau, i snart sagt hvilken som helst musikalsk sammenhæng, er 
der ingen på den danske scene, der kan måle sig med Kurt Larsen, København.”  Sådan skrev jazzanmelder Kjeld Frand-
sen, Berlingske for nylig om Kurt Larsen. 

Det bliver derfor en ganske speciel og god oplevelse igen at kunne høre harmonikajazz på dette høje niveau på den 
hyggelige Bar Richs, som også var med i Helsingør Jazzfestival sidste år. 

Stedet har i mellemtiden skiftet ejer, men både mad og servering er stadig i top. 

Adresse: Bar Richs, Kampergade 1 (lige over for Kvicky), Helsingør



HELSINGØR VANDRERHJEM . Ndr. Strandvej 24, 3000 Helsingør
Tlf. 4928 4949 . helsingor@danhostel.dk . www.helsingorhostel.dk

HELSINGØR VANDRERHJEM - KURSUS, MØDER, CAMPING OG HYTTER

Vi har åbent hele året.

Gratis parkering.  

Gratis WiFi.

Beliggenhed ved indsejlingen 

til Øresund.

OUTLET
NYÅBNET

50% - 70% PÅ ALLE VARER
BJERGEGADE 11

3000 HELSINGØR
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Great Danes Big Band med Mimi Terris:  
Biblioteket, Kulturværftet 14.5. kl. 13.00-15.00
Great Danes Big Band startede i 1981 under navnet Fredensborg Big Band og spiller normalt et repertoire bestående 
af melodier fra den store Amerikanske sangbog samt originale kompositioner af de danske og internationale musikere, 
som orkesteret har samarbejdet med igennem årene: Thad Jones, Rob McConnell, Ian McDougall, Vincent Nilsson, Erling 
Kroner, Ole Kock Hansen m.fl.

Mimi Terris er en ny stjerne på den skandinaviske jazzhimmel og har tidligere besøgt Helsingør bl.a. med sin kvartet i 
Toldkammeret. Repertoiret med Great Danes Big Band er fortrinsvis Mimi Terris egne kompositioner fra CD’en Flytta 
Hemifrån, der består af en række meget personlige tekster sat til musik af umiskendelig svensk karakter.  
Mimi Terris er uddannet operasanger på Det Kongelige Musikkonservatorium i København, men har fravalgt den klassiske 
musik til fordel for jazzen, og er i dag en af de få, som formår at løfte arven fra store svenske ikoner som Alice Babs og 
Monica Zetterlund. 

Great Danes Big Band medvirkede også i Helsingør Jazzfestival sidst år, og det var her ideen til samarbejdet med Mimi 
Terris opstod. Det er derfor med en særlig glæde, at vi kan præsentere dette samarbejde ved lørdagskoncerten på 
Helsingør Bibliotek. 

Gratis Entre. Billetter kan hentes i bibliotekets reception.  

Evt. forhåndstilmelding kan ske via Billetten.dk eller på det lokale bibliotek. Begrænset antal pladser. 

Adresse: Biblioteket Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør.

Koncerten er sponseret af  
Cityforeningen
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Copenhagen Show Band: Gaderne City 14.5 kl. 13.45-14.30
På Axeltorv kl. 15.00-15.45
Ved sidste års Helsingør Jazzfestival blæste Copenhagen Showband nærmest byen omkuld med deres festfyrværkeri af en Street 
Parade, der sluttede på Axeltorv med en eksplosiv koncert. Vi har ønsket at gentage successen og har derfor inviteret de 25 
blæsere og trommer til byen igen i år. Ideen med showbandet er, at musikken ikke bare skal høres – den skal opleves. Derfor  
bliver musikken krydret med show, masser af overraskelser og nogle gange dansere!

Copenhagen Showband blev dannet i februar 2005 
og var helt fra begyndelsen meget ofte ude og optræde. 

Det har givet en solid rutine i bandet, som kommer 
til udtryk i et stort overskud til at underholde publikum. 
Copenhagen Showband er det eneste band af sin slags 
i Nordeuropa.

Mosters Big Roll Band:   
Axeltorv14.5 
kl. 16.00-19.00
Mosters Big Roll Band igen i år på Helsingør Jazzfestival. Det bliver med et brag af en eftermiddagskoncert lørdag kl. 
16.00 på Axeltorv, sponseret af restauranterne. Mosters Big Roll er byens populære funky mini big band, hvis repertoire 
spænder fra jazzrock til Gary Moore, Gloria Gaynor og Steve Windwood m.fl.
Bandet appellerer både til sjæl og fødder med en stærk blæser-og rytmegruppegruppe, en syngende leadguitar og en 
sangerinde, der brænder igennem. 

Mosters Big Roll består af Malene Falck (vokal), Tina Thomsen (trompet), Peter Thornvig ( trombone), Jonas Collin 
(tenorsax), Henrik Jespersen (barytonsax), Jens Bo Jensen (keyboard), Peter Holten (guitar), Palle Tornvig Olsen (bas) og 
Christian Sennels (trommer).  
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Madam Sprunck fredag 13.5 og lørdag 14.5. kl. 19.00-22.00
Trommeslageren Norman Fearrington har opnået 9 guldplader og en Grammy i USA og vundet både Guld og Platin i 
Europa. Boyko Dimitrov er Danmarks hemmelige verdensmester på tenorsax. Han bor i Holbæk og har, ligesom Norman 
Fearrington, tidligere spillet i Madam Spruncks unikke middelalderkælder, der er som skabt til jazz. 

Boyko kommer fra Bulgarien og sammenmed Norman Fearrington er de nu ved at afslutte deres første CD sammen.  
Ved weekendens to koncerter medvirker en anden international stjerne på bas, Bo Stief. Kvartettens pianist hedder Poul 
Reimann, også en af de lysende danske jazzstjerner.  

Entre: Tapas & Jazz fra kl. 18.00 kr. 18,-  
inkl. en øl/glas vin

Entre: Kun jazz kr. 50,-

Adresse: Madam Sprunck, Bramstræde 5, 
Helsingør

Claes Rydbecks Trio 
med Flipper: 
The Old Irish Pub, 
lørdag 14. maj 
kl. 21.00-24.00 
Adresse: The Old Irish Pub,  
Søstræde 4, Helsingør

The Old Irish Pub har for ganske nylig ændret baren, så døren er placeret der, hvor musikerne tidligere havde scene.  
Den gode irske pubstemning er forblevet uændret, men der er nu mere plads til musikken.
Claus Rydbecks Trio spiller gedigen swing og jazz fra 30erne og 40erne, udført af musikere fra Sverige og Danmark. 

Niels Flipper Stuart er en af Danmarks bedste tenorsaxofonister i Stan Getz stilen og er kendt for sit sammenspil med 
jazzsolister fra hele verden. Claes Rydbeck er fra Sverige og spiller guitar og banjo på begge sider af sundet. Lars M. Niel-
sen spiller bas, også i forskellige svenske og danske jazzbands. Gratis entre. 

Norman Fearrington 
- Boyko Dimitrov Band: 

3 x Nordsø: 
Cafe Hulerock -Haandværkeren  
lørdag 14.5 kl. 22.00-01.00
Line up: Mikkel Nordsø (guitar), Frederik Nordsø (bas), Fridolin Nordsø (trommer).
Mikkel Nordsø spillede første gang med sine sønner Frederik og Fridolin i 1996 i forbindelse med ”Images of Denmark” i 
Ghana. Frederik og Fridolin var på det tidspunkt 16 år gamle og var aktive med deres bands Confusion og Acid Is hvor Bl. 
a. Kuku Agami (Al Agamis lillebror) var med. 

De er nu blandt landets mest succesfulde producere og arbejder med Bl. a. Christoffer, Shaka Loveless, og Burhan.  
Desuden har de startet The William Blakes og Mountains.

Mikkel Nordsø genoptog samarbejdet med sønnerne i 2013 på Ålborg Blues Festival, og de spillede igen på Copenhagen 
Jazzfestival i 2014. Det bliver en aften med Mikkel Nordsøs guitar, seje grooves og telepatisk sammenspil.

Entre kr. 150,- købes i døren.

Adresse: Håndværkeren, Sct. Anna Gade 48, Helsingør



Krumme Lanke: 
Toldkammergården lørdag 14.5. kl. 15.00
Foråret, solen og den blidere brise har varmet byen op og sommertøjet er fundet frem. Pinsen er lig med Helsingør 
Jazzfestival og Kulturværftet/Toldkammeret byder velkommen til to fine dobbeltkoncerter i Toldkammergården.

Lørdag kl. 15.00 står Krumme Lanke på scenen. Musik der glædesfuldt og ganske uhøjtideligt viser vejen frem. 

De tre musikere skaber små, vævre melodier, der konstant udvikler sig og overrasker. Keyboards, guitar og trommer, spillet 
af tre unge musikere, der i en selvopfunden stil tager livtag med stort set alle definerede genrer og mikser nye, sprud-
lende cocktails. Overbevisende undfanget og legende spillet – samt ikke mindst enormt underholdende. 

Den legendariske jazzanmelder Boris Rabinowitsch skrev i 2015 bl.a. dette om Krumme Lankes cd: ”Uhøjtidelig og ganske 
fornøjelig musik. Men går man videre, vil man opdage, at den stikker langt dybere. Ikke blot gør den indtryk takket være 
dens insisterende konsekvens, men den viser sig også at være overraskende raffineret og betydelig rigere varieret, end 
det første indtryk lade ane.”

Line up: Thomas Daugbjerg Madsen (guitar), Sophus August Tuxen (orgel, keyboards), Aske Emil Ditzel (trommer m.m.).

Adresse: Toldkammergården, Havnepladsen 1, Helsingør
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Dobbeltkoncert i Toldkammergården:                                                             
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Emil deWaal + & Nulle:  
Toldkammergården lørdag 14.5. kl. 17.00
Emil deWaal+ & Nulle kan samle hele nationen i en fælles lovprisning af musik for musikkens skyld. Her mødes et i høj 
grad nutidigt musikalsk udtryk med den etablerede danske jazz i et samarbejde, der bl.a. har kastet en Danish Music 
Award af sig i 2014. 

Trommeslageren Emil deWaal har er et af de sikreste grund-beats i landet. Hans nysgerrighed og lyst til stadig musikalsk 
udvikling er inspirerende og hans approach til musikken og musiklivet er et godt eksempel for alle musikere – uanset 
genreorientering eller alder. Emil deWaal+ begyndte som en af de første jazzmusikere i Danmark at benytte digitale 
rytmespor med god smag og sikker integritet.

Det er få musikere forundt at være blandt de mest beundrede gennem over halvtreds år. Klarinettisten Elith ”Nulle” 
Nykjær er en af dem. Nulles udtryksfulde spil er i en klasse for sig, hans fuldtonede lyd har forgyldt utallige orkestre og 
han dyrkes som et dansk jazzikon af de sjældne. 
Her har de to fundet sammen i en gruppe, der fuldendes af multiinstrumentalisten Gustaf Ljunggren (modtager af Ken 
Gudman-prisen 2015) og pianisten Søren Kjærgaard – en af officererne i Den Unge Garde af danske jazzmusikere.

Line up: Emil deWaal (trommer m.m.), Elith ”Nulle” Nykjær (klarinet), Søren Kjærgaard (piano, keyboards), Gustaf 
Ljunggren (guitar, sax m.m.).

Adresse: Toldkammergården, Havnepladsen 1, Helsingør

         Entre: Forsalg. www.kuto.dk eller ved døren kr. 165,-/175,-



Astrid og Asta Duo: Cafeen på M/S Museet for Søfart 
søndag 15.5. kl. 13.00-15.00
Cafeen på Museet for Søfart er også i år med i Helsingør Jazzfestival og præsenterer, ligesom sidste år, søndagsjazz i 
lækre rammer.  Denne gang bliver det den unge, populære og altid melodiske duo Astrid og Asta der synger og spiller 
bas og guitar. 

Repertoiret spænder vidt, og oplevelsen forstærkes af cafeens helt unikke udsigt til den gamle tørdok.  

Denne søndag er der tilbud på to fadøl for kr. 50,-

Der er gratis entre til museets café, og der er adgang via trappen til dokken. 
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Jensens Jazz Serenaders: 
Campingpladsen søndag 15.5. kl. 14.00-16.00
På Helsingør Campingplads er der en stærk tradition for at alle, der deltagere i jazzbuffeten, medbringer en ret og hygger 
sig i fællesskab til den store Pinse-jazzfrokost på Campingpladsen. Det koster ikke noget at deltage, man skal bare selv 
komme med maden. Efter frokosten kommer Jensens Jazz Serenaders og sætter pinsestemningen i vejret med swingen-
de jazzmusik fra kl. 14.00-16.00 

Jensens Jazz Serenaders er en lille kraftfuld trio, der spiller jazz under overskriften: Jazzklassikere og Evergreens.   
Kurt Jensen spiller clarinet og tenorsax i den tradition, der i forbudstidens USA blev udviklet i Kansas City af Ben Web-
ster, Lester Young og Coleman Hawkins. 

Nina Ehrenstråle spiller banjo, pift og vokal. Hun er helt unik. Spiller fantastisk rytmisk banjo, publikum elsker hendes sang. 
Hun pifter desuden som en gadedreng, fuldstændig rent og med den flotteste vibrato. Hun er tit blevet spurgt om hun 
har en fløjte i munden. Det har hun ikke. 

Nan Ehrenstråle giver musikkens puls og bund med sine sikre basgange.

Gratis entre. Medbring-selv-jazzbuffet fra kl. 12.00.

Adressen: Campingpladsen, Strandallen 2, Helsingør ved Grønnehave.

Jazzbuffet og fællesspisning 
fra kl. 12.00.
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Sinne Eeg:   
Toldkammergården søndag 15.5. kl. 15.00
Foråret, solen og den blidere brise har varmet byen op og sommertøjet er fundet frem. Pinsen er lig med Helsingør  
Jazzfestival og Kulturværftet / Toldkammeret byder velkommen til to fine dobbeltkoncerter i Toldkammergården.
Sinne Eeg: Toldkammergården søndag 15.5. kl. 15.00

Sinne Eeg er ubetinget Skandinaviens førende jazzsangerinde; en stærk scenepersonlighed, hvis udstråling når til bageste 
række og hvis ligefremme optræden går rent ind – ingen diva-manerer her!

Sinne Eegs stemme har en naturlig klang, en smuk timbre og hun fraserer modent og naturligt på et niveau, der er usæd-
vanlig for en ikke-amerikansk jazzsanger. Hun udvælger nøje hvilke standards hun vil fortolke og hendes versioner er ofte 
dem man husker bedst og hendes egne sange ejer standard-kvaliteter. Sinne Eeg skriver iørefaldende sange, der sagtens 
kunne gøre sig i den kommercielle del af musikbranchen. En sjælden og nok så særlig egenskab som hun er ganske ene om.
Her går Sinne Eeg på scenen med sit faste band, bestående af landets førende musikere i et repertoire, der indeholder 
såvel hendes udgaver af kendte og ukendte standards og hendes egne, smukke sange.

Line up: Sinne Eeg (vokal), Jacob Christoffersen (piano), Lennart Ginman (bas), Morten Lund (trommer).

Dobbeltkoncert Toldkammeret: Entre: Forsalg. www.kuto.dk eller ved døren kr. 255,-/265,-

Adresse: Toldkammergården, Havnepladsen 1, Helsingør

Dobbeltkoncert Toldkammergården:                                          



                                                                                       SØNDAG 15. MAJ

Jon Cleary and The Absolute Monster Gentlemen:  
Toldkammergården søndag 15.5. kl. 17.00
Foråret, solen og den blidere brise har varmet byen op og sommertøjet er fundet frem. Pinsen er lig med Helsingør 
Jazzfestival og Kulturværftet / Toldkammeret byder velkommen til to fine dobbeltkoncerter i Toldkammergården.

Når den amerikanske legende Bonnie Raitt kalder én the ninth wonder of the world, når man har turneret og indspillet 
med Raitt, Taj Mahal, B. B. King og John Scofield og er fast gæst på alle amerikanske jazzfestivals som repræsentant for 
musikken i New Orleans, betyder det mindre, at man faktisk er født og opvokset i Kent, England.

Pianisten og sangeren Jon Clearys Clearys kærlighed til og forståelse for det enkle N.O.-swing gør ham til en af jazzbyens 
vigtigste nulevende musikere. Cleary udstråler den sande N.O.-ånd og gør ikke musikken sværere end den er ; der er fire 
slag i takten og de sidder lige i skabet – alle fire. Der bliver ikke fedtet med referencerne til det dybe groove, Men musik-
ken bliver aldrig statisk; den gynger bare bedre når den bedst tænkelige besætning som her styrer retningen og farten.
Det bliver således ret svært at holde kroppen i ro, når Jon Cleary og hans faste gruppe med det overbevisende navn The 
Absolute Monster Gentlemen står på scenen. 

Super-sej opdateret musik fra New Orleans’ musikalske Gumbo-gryder.

Line Up: Jon Cleary (vokal, keyboard, piano), Cornell Williams (bass), Jamison Ross (trommer), 

Dobbeltkoncert Toldkammert: Entre: Forsalg. www.kuto.dk eller ved døren kr. 255,-/265,-

Adresse: Toldkammergården, Havnepladsen 1, Helsingør

      Entre: Forsalg. www.kuto.dk eller ved døren kr. 255,-/265,-
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Helsingør Cityforening siger tak til spillestederne, der 
har støttet Helsingør Jazzfestival:

Axelhus / Hold an - Bar Richs - Biblioteket, Kulturværftet- Borgerkroen - Cafe Hulerock, Haandværkeren - Cafeen på 
M/S Museet for Søfart - Helsingør Bycenter - Helsingør Campingplads - Madam Sprunck - Sundbusserne, Pernille – 
Sundkroen - The Old Irish Pub - Toldkammergården, Kulturværftet - samt Axeltorv, Spies Plads og gaderne i City.

Venlig hilsen Styregruppen Helsingør Jazzfestival 2016
Jens Clemmensen, John Brødbæk, Søren og Mette Damving

Projektstyring, foto, tekst og layout Søren og Mette Damving.  Tryk: Lasertryk.   

Tak til Tuborgfonden for sponsorat til trykning af jazzbrochuren. 

Forbehold for ændringer i programmet.

H E L S I N G Ø R

Tak til vore annoncører, der har støttet  
Helsingør Jazzfestival

Arrangeret af Helsingør Cityforening i samarbejde med Helsingør Kommune, 
Kultur- og Turismeudvalget.  Kultur- og Turismeudvalget Helsingør Cityforening

BORGERKROEN

IT

helsingorcity.dk

BESØG 

HELSINGØR CITY 

NORDSJÆLLANDS 

SHOPPING 

MEKKA

Jørgensen & Co.2
Dame- og herremode i 3 etager

SEJLTUR DKR. 58, .

MUSIKKEN KOSTER 

IKKE EKSTRAH
HELSINGØR
BYCENTER

Haandværkeren 
Cafe Hulerock

www.cafechaplin.dk

www.chaplinsweets.dk

www.butikchaplin.dk





Torsdag 12.5 Fredag 13.5 Lørdag 14.5 Søndag 15.5

12.30-13.30 
Stengade v. Nordea Bank: 
Finney’s Jazzmen

14.00-15.00
Bjergegade v. Danske Bank: 
Finney’s Jazzmen

13.30-15.00 
Axeltorv: 
The Royal Shakespeare  
Jazz Ensemble 

14.30-17.00 
Street Parade:
Blå Mandag Jazz Band

15.30-18.30 
Axeltorv: 
Spirits of New Orleans

19.00-22.00 
Sundkroen:
Hammermøllekvartetten

13.00-14.00 
Stjernegade v. Bjarne Tøj:
Jensens & Ehrenstråle

13.00-13.45 
Stengade v. Nordea Bank: 
Kronborg Brass

14.00-15.00 
Axeltorv: Kronborg Brass

14.00-17.00
Sundbusserne, Pernille:
Swing Team

14.30-15.30 
Stjernegade v.  
Jørgensen & Co.2:
Jensen & Ehrenstråle

15.30-18.00 
Street Parade:
Jan’z New Orleans  
Street Band

17.00-20.00
Borgerkroen:
Zuschlag, Holbroe,  
Ekman, Jensen

19.00-21.00
Helsingør Bycenter:
Hot’N’Tot Trio

19.00-22.00
Madam Sprunck:
Fearrington-Boyko Band

21.00-24.00
The Old Irish Pub:
Jensens Jazz Serenaders

22.00-01.00
Café Hulerock,  
Håndværkeren:
E-Street Band

12.00-14.00
Spies Plads:  Windings Southside  
Jazz Quartet

12.00-15.00
Stengade v. Louis Nielsen:
Morten Bjerregaard

13.00-15.00
Bar Richs: Kurt Larsen

13.00-15.00
Biblioteket Kulturværftet:
Great Danes Big Band  
m. Mimi Terris vocal

13.45-14.30
Street Parade:
Copenhagen Show Band

14.00-17.00
Sundbusserne, Pernille:
Blå Mandag Kvartet

15.00-15.45
Axeltorv:
Copenhagen Show Band

15.00-17.00
Toldkammergården:
Krumme Lanke

16.00-19.00
Axeltorv:
Mosters Big Roll Band

17.00-19.00
Toldkammergården:
Emil deWaal+ og Nulle 

19.00-22.00
Madam Sprunck:
Fearrington-Boyko Band

21.00-24.00
The Old Irish Pub:
Claus Rydbeck Trio m. Flipper

22.00-01.00
Café Hulerock, Håndværkeren:
3 x Nordsø

12.00-14.00
Spies Plads:
Zuschlag, Holbroe,  
Ekman, Jensen

13.00-15.00
Cafeen på  
M/S Museet for Søfart:
Astrid og Asta Duo

13.30-15.00
Axeltorv:
The Royal Shakespeare  
Jazz Ensemble

14.00-16.00
Campingpladsen:
Jensen Jazz Serenaders
(Fællesspisning  
fra kl. 12.00)

15.00-17.00
Axeltorv:
Kronborg Brass

15.00-17.00
Toldkammergården:
Sinne Eeg,  
Jacob Christoffersen,  
Lennart Ginman,  
Morten Lund

17.00-19.00
Toldkammergården:
John Cleary  
And The Monster  
Gentlemen


