BANDET
Musikerne i BUFFETTEN JAZZ &
BLUES BAND kommer fra Vest-,
Øst- og Sydjylland, og er alle særdeles
erfarne musikere der har spillet i
jazzklubber og på festivaler over hele
Danmark.

BRIAN SVENDSEN SAX, KLARINET, SANG Brian har siden 87 spillet jazz i
forskellige sammenhænge. Startede på blokfløjte som 9-årig, købte så en tenorsax
for konfirmationspengene og senere en klarinet. Han har fået inspiration fra
musikere som Dexter Gordon, Paul Desmond, Oscar Peterson, Louis Armstrong, og
Ackerbilk.
Brian er uddannet i '93 på Vestjysk Musik Konservatorium, og har undervist
sideløbende siden '89.
SØREN PETER FRØSIG, TROMPET, FLYGELHORN, SANG
Søren Peter Frøsig, årgang 1972 - har spillet trompet siden han var 10 år - og trådte
sine barnesko i Varde Garden.
Siden slutningen af 1990'erne har Søren spillet jazz i Jazz Buffetten,
QUARTET samt som afløser i forskellige sammenhænge over det meste af
Danmark. Søren elsker Louis Armstrong - og at fortolke hans melodier.
STEFFAN GRARUP JENSEN, KLAVER
Steffan Grarup, årgang 1988 - startede med at spille live som 16-årig i et pop/rockband.
I 2011 valgte han på opfordring fra en bassist og komponist Niels
Præstholm at starte på MGK, og herefter fulgte 5 år på Esbjerg
Musikkonservatorium, hvor jazz var på "klaveret".
Steffan nyder at lytte til Oscar Peterson og Bill Evans.
GAVIN RUTHERFORD, BAS
Gavin er englænder og er vokset op i Blackpool, hvor han begyndte på bas som 13årig. Han studerede med nogle af områdets bedste jazzmusikere i flere år og senere
på konservatoriet i Manchester.
Gavin kom til Danmark i 2001, efter at have arbejdet som musiker på teater- og
cabaret-orkestre i England og på krydstogtskibe. Han er nu deltid musiker og
passioneret omkring jazz, soul og blues.
MADS M. JACOBSEN, TROMMER
Mads er årgang midt ’87 og har siddet ved trommerne siden ’95.
Med fødeby i Haderslev og en mor med hang til Danser med Drenge såvel som
Oscar Peterson, er Mads vokset op med musik og har i dag fast ansættelse i
Haderslev- og Aabenraa Musikskoler, samt er involveret i orkestre og musikprojekter. Nogen investerer i aktier - Mads har sat pensionen i trommer. BOM,
BOM!

JAZZHORS

Koncerten foregår på restaurant
Pynten lørdag den 12/2 2022 kl.
12.00-ca 14.30
Pynten tilbyder følgende menu:

Fiskefilet m. Remoulade og citron
Frikadelle m. Rødkål og surt
Hønsesalat m. Bacon og urter
Gl. dags æblekage m. Flødeskum
Pris for entre og mad:
kr. 265,00 for medlemmer
kr. 315,00 for gæster
Tilmelding senest onsdag d. 9/2
2022 kl. 18.00 til
2190 2013– liza-sko@stofanet.dk
2233 0042- joan@nymand.net

