
Indkaldelse til generalforsamling 

Jazz Esbjerg afholder generalforsamling den 29. april kl. 17.00 

på Vestjysk Musikkonservatorium. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Behandling af indkomne forslag  
4. Godkendelse af regnskab  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
6. Valg af revisor  
7. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 

være bestyrelsens formand i hænde senest 3 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

 
Forslag bedes sendt til post@jazzesbjerg.dk 

 
 

Information på E-mail 

Jazz Esbjergs medlemmer tilbydes direkte information om foreningens 
arrangementer på e-mail. Send en mail til nedenstående adresse og du 

vil modtage løbende orientering om planlagte koncerter. 

 
post@jazzesbjerg.dk 

 
 

www.jazzesbjerg.dk 

På foreningens hjemmeside kan du læse mere om de enkelte orkestre, 
finde links og læse om foreningens historie mv.! 

 

Jazz Esbjerg 
 April - Maj 2009 

 

 
Solo koncert med Marie Bergman den 20. Maj kl. 21.00 

DinnerJazz kl. 19.00 i Café Ørsted 



Torsdag den 23. april 2009, kl. 20.00 i Cafe Ørsted, 
Vestjysk Musikkonservatorium: 
 

Fredrik Lundin's "Offpiste Gurus" 
 
Fredrik Lundin er via ”Offpiste Gurus” begyndt at samarbejde aktivt med 
hans ”Fru Lundin-partner”, sangerinden Trine-Lise Væring.  
 
Trine-Lise Væring har skrevet teksterne til deres originale musik, og 
Fredrik Lundin står for kompositionerne. Trine-Lise Værings musik har 
altid haft en intim, international lyd. Sangforedraget er 100 % autentisk. 
Stilen er roots/blues inspireret, hårdt swingende og skramlet jazz.  
 
Denne musik kan det hele, ligesom i øvrigt Fredrik Lundins samlede 
produktion. Han er en gigant i dansk musikliv. Ud over rollen som 
orkesterleder og komponist er Fredrik Lundin en super saxofonist, som 
selv angiver sit bidrag til orkestret som ”masser af saxofon og elektronik!” 
Langt ud over jazzkredse er Lundin nået med sit tidligere store orkester, 
LUNDIN OVERDRIVE, som lavede et par milepæle i dansk musik, 
CHOOSE YOUR BOOTS og BELLY UP!  
 
Det er dette store orkesters lyd, som Lundin har formået at fortætte endnu 
mere til ”en tæt, lille enhed med en stor, fed lyd” i dette mindre orkester. 
Dette er ikke mindst i kraft af medspillerne, hvor guitaristen Rune Funch 
spiller en stor rolle i musikken med sin til tider bevidst skramlende 
guitarlyd. Musikalske referencer for Funch kunne være Tom Waits og 
guitaristen Marc Ribot. Endelig er der Thomas Vang på bas og Jeppe 
Gram på trommer.  
 
Fredrik Lundin, saxofoner.  
Trine-Lise Væring, vocal.  
Rune Funch, guitar.  
Thomas Vang, bas.  
Jeppe Gram, trommer: 
 
Links: 
http://fredriklundin.com  
www.myspace.com/fredriklundin  
www.myspace.com/trinelisevaering 

 
 

Onsdag den 20. maj 2009, i salen, Vestjysk Musikkonservatorium: 
 

kl. 21.00: Solokoncert med Marie Bergman 
  

Dinnerjazz kl. 19.00 i Cafe Ørsted – se nedenfor 
 
Marie Bergman forstår som ingen anden at fremføre sange, tekster, musik 
så man tror, at verden først nu er ved at begynde. Hun behersker det hele. 
Rock, jazz, viser og det er alt andet end traditionelt. Man fornemmer 
kærligheden til sangene og musikken, godt hjulpet på vej af hendes 
musikalske baggrund fra rocken og jazzens univers, som hun i mange år 
har beriget os med. Og så bruger hun hele kroppen og fylder hele scenen 
ud, når hun synger og fortæller os om sangene og det der ligger hende på 
sinde.  
 
Man kan godt være lidt misundelige på dem, som ikke har hørt MARIE 
BERGMAN, for hvor har de en god oplevelse til gode, og vi andre kan kun 
glæde os meget, for vi ved, hvad der venter. Vi hardcore publikummer i 
Jazz Esbjerg kommer straks til at tænke på hendes eminente optrædener i 
foreningen med Andy Sheppard og Klüvers Bigband! 
 

Kl. 19.00: Dinnerjazz før Marie Bergmans solokoncert 
 
Helene Bak Kvartet består af tre unge talentfulde anden års studerende fra 
VMK og Nicolas Kock, deres underviser. Repertoiret er ægte "Nat King 
Cole", spillet i arrangementer af bl.a. Diane Krall.  
 

Hos Cafe Ørsted kan der bestilles jazzmenu  
ved Loa på tlf 76 104312 til 90 kr. 
 
Billetterne bestilles, betales og afhentes senest 
mandag d. 18. maj kl. 14.00 
 

 

 

 

 

Dinnerjazz er støttet af Dansk Musiker Forbund 


