


Jazz og helstegt pattegris i Heerups Have 
 

Orkestret Dibap leverer jazzen – Hotel Britannia maden 
 

Torsdag den 9. august 
 

Besætning: 
 Filt Kristensen, barytonsaxofon 

 

kl. 17.00  Søren Bo Addemoes, guitar 
 

 Kim Mikkelsen, kontrabas 
 

Heerups Have, Torvet Poul Poulsen, trommer 
 

 
 

- koncerten med Dibap er gratis! - 
- helstegt pattegris m. salat til 45 kr. - 

 
Under og efter koncerten vil der være mulighed for at købe spænden-
de mad fra Hotel Britannia´s trækulsgrill. Man vil også som sidste år 
kunne nyde saftige skiver helstegt pattegris med salat for 45 kr. 
 
Beskrivelse: Noget så sjældent som barytonsaxofonen er omdrej-
ningspunktet i jazzkvartetten DIBAP. Kvartetten ledes af Filt Kristen-
sen, der er en af de få som det er lykkedes for at mestre baryton-
saxofonen i kvartetjazz. Filt Kristensen skriver selv numrene til 
orkestret. Hans musikalske sprog tilhører klart jazzen, selvom kom-
positionerne er gennemsyret af en lyrisk folketone, der lade ane, at 
orkestrets baggrund er nordisk. 
 
Numrene er gennemarrangeret og viser at guitar og bas kan bruges til 
andet end at spille henholdsvis akkorder og grundtoner. De lanceres 
også som melodibærende instrumenter. 
 
Både Gerry Mulligan og Lasse Gullin er blandt Filt Kristensens store 
inspirationskilder. 
 
Kvartettens medlemmer er alle garvede og kompetente musikere, der 
er blandt de mest benyttede vest for Storebælt.  
 
 

 
Arrangører: Hotel Britannia, Esbjerg Turistkontor og Jazz Esbjerg 

Jan Kaspersen Quintet m. Finn Ziegler & 
kulinariske oplevelser fra Hotel Britannia 

 

 
Fredag den 10. august 
 

Besætning: 
 Jan Kaspersen, piano 

 

kl. 19.00  Finn Ziegler, violin  
 

 Bob Rockwell, tenorsax  
 

Hotel Britannia, Torvet Peter Danstrup, bas  
 

 Ole Rømer, trommer 
 

 - entré inkl. jazzbuffet: 175 kr. - 
- bordreservation på tlf. 7513 0111 - 

 
Space & Rhythm Buffet af køkkenchef Preben Madsen 
- Varmrøget laks med melonkompot 
- Spinat-tomatsalat med marineret havtaske 
- Spidskål med muslinger og persillecreme 
- Oksetyndsteg med bønnesauté 
- Udvalg af danske oste 
- Bærsorbet med friske bær og vaniljecreme 
- Bagte sommeræbler med kaneliscreme 
 
Nikolaj Busk Trio spiller behagelige jazztoner under middagen. Efter-
følgende er der koncert med Jan Kaspersens Quintet – ”swing” m. Finn 
Ziegler og Bob Rockwell 
 
Beskrivelse: Denne udgave af Kaspersens kvintet er først og frem-
mest særegen ved at præsentere den danske violinlegende Finn 
Ziegler i rammer man normalt ikke forbinder ham med. 
 
Med udgangspunkt i Kaspersens originale kompositioner, Ellington, 
Monk og et par jazzstandards - og ikke mindst med en kraftig betoning 
af swing - kan Ziegler høres i forrygende samspil med Rockwell og 
trioen, der ikke lader nogen tvivl tilbage: han udfolder sig med 
fortrolighed og varme, i Kaspersens musikalske univers. 
  
 

Arrangører: Hotel Britannia og Jazz Esbjerg
 


