Sankthansaften med
All Time Jazz

JAZZHORS

Ole Rosendal - trumpet,
flugelhorn, vocals.

Tilmelding

Erik Schreiber - tenor sax,
clarinet, vocals
Morten Tværmose Andersen double bass, lead vocals
Jan Gruwier Larsen - banjo,
guitar, lead vocals
Sindre Lindal

- drums

Vær opmærksom på at tilmelding
skal ske direkte til restaurant
Pynten
https://www.bordbooking.dk/online_events.php?lang=dadk&company=70381&event=49

Onsdag d. 23/6, kl. 18.00 byder Restaurant Pynten, Jazzhors Horsens og
Horsens Sejlklub til en festlig Sankthansaften.
Her vil der blive serveret en 3-retters menu med behagelig live jazzmusik
med All Time Jazz i baggrunden.

Menu:

Forret: Gin gravad laks med dild sne,
tonic gel, sprød øllebrød, urtesalat &
dildolie
All Time Jazz Band spiller musik med rødder i New Orleans. Repertoiret er Hovedret: Rosastegt kalv med sauterede
stort og bredt, og foruden de kendte klassikere har bandet gravet numre op, grøntsager, stegte kartofler &
rødvinssauce
som man ikke ellers hører, gerne med et par overraskelser til de
Dessert: Blåbærtærte med vaniljecreme
efterhånden mange trofaste fans. Der er musik til både kendere og elskere
af jazz, og til de, der troede, de ikke syntes om jazz.

Pris 345,00 (inkl. musik 100kr)
All Time Jazz Band består af musikere, der kan deres håndværk. Alle er
fremragende instrumentalister og tæt sammenspillede. Det er
improvisationsmusik, men indenfor faste rammer og med originale vinkler
og arrangementer på alle numre. All Time Jazz Band tager gerne afstikkere
til både blues, rok og rul, evergreens og swing, men hele tiden med
perspektiv bagud til begyndelsen af forrige århundrede i New Orleans, hvor
det hele startede. Den traditionelle jazz er forfader til al moderne rytmisk
musik. All Time Jazz Band spiller ikke historiske rekonstruktioner af de
gamle numre. Der er snarere tale om nænsom nyfortolkning på baggrund af
al den rytmiske musik, som jazzen blev ophav til.

Kl. 22 tænder Horsens Sejlklub et flot
Sankthans bål på vandet syd for
klubhuset og Restaurant Pynten.

