
 

SÅ ER BILLETTERNE KLAR TIL DETTE ÅRS BOGØ JAZZFESTIVAL  

 

Majland Trio 

Torsdag d. 3. sep. kl. 2000 

Kom til en dejlig sensommer torsdag aften i skovpavillonen med Majlands  
fortolkninger af Beatles, Rolling Stones, Sebastian og mange flere. Så kom  
og hør lidt anderledes jazz til melodier og sange i med garanti kender. 
Nicolai Majland Trio er plade aktuel med "Leaving and Believing" 
Trioen består af: 
Nicolai Majland: Piano 
Michael Dalgas: Trommer 
Jens Kristian Andersen: Bas 
 

Univers på Vers 

Fredag d. 4. sep. kl. 1100 

Univers på Vers skal spille og synge for børn og barnlige sjæle, så er man til  
børneviser og rim tilsat jazzen forunderlige rytmer så er det UNIVERS PÅ VERS 
 man skal give sig selv oplevelsen af. De er et stjernespækket band med navne  
som Hugo Rasmussen, Jacob Fischer, Heine Hansen, Rasmus Holm og  
selvfølgelig manden bag det hele... Anders Jacobsen, som har modtaget et  
hav af priser for sine børne- bøger og sange. Med sig har de også et unikt børnekor.. 
 

Daimi og Louisiana Jazz Band 

Fredag d. 4. sep. kl. 2000 

Daimi sætter sin hat som hun vil og får fanjazztisk hjælp fra sit tro  
Louisiana Jazz Band  
Vi måtte jo simpelthen have DAIMI og Louisiana Jazzband med igen i år  
efter de sidste mange års fantastiske koncerter, for det er jo en musikalsk  
oplevelse ud over hele skoven, at se Daimi og Louisiana Jazzband indtage  
scenen i Skovpavillonen og en fredag uden Daimi og Louisiana Jazzband  
ville ikke være en rigtig Bogø Jazz Festival. 
Vi kender alle Daimi som en fantastisk skuespillerinde men, at hun også  
er en pragtfuld jazzsangerinde kan være nyt for nogle af os, men alle os der  
har været med de sidste år er ikke i tvivl: Sikke en fantastisk dejlig sangerinde,  
som virkelig skaber en intimitet og en fantastisk stemning. 
Vi glæder os. 

 



 

 

 

Sophisticated Ladies 

Lørdag d. 5. sep. kl. 1700 

En koncert med vores fantastiske Sophisticated Ladies, en helt  
unik oplevelse. Alvor, humor, engagement og musikalsk overskud  
er de centrale elementer i en musikalsk rejse der bringer både  
tårer og smil frem.  Stemningen blev skabt og den lever stadig.  
Der er mange der venter med længsel, for det er en oplevelse.  
Piano- Marie Louise Schmidt på Kontrabas- Helle Marstrand og  
påTrommer/perc.- Benita Haastrup. 
 

”Sophisticated Ladies" har eksisteret siden 1987 og har i samme  
periode akkompagneret mange solister - særligt den nu afdøde  
sanger og basunist Richard Boone, og senest vores store sanger og  
Liva Weel-fortolker Ulla Henningsen. 
Gruppen har en egen stil med et strejf af den danske tone - i respekt  
for både jazzens traditioner og vore egne nordiske rødder. Repertoiret 
består af jazz-standards i egne arrangementer samt originalkompositioner,  
og musikken spænder vidt, fra det underspillede og underfundige til det  
mere ekspressive og innovative.  
Sophisticated Ladies spiller før, under og efter vi skal nyde vores  
traditionsrige JazzBuffet fra Restaurant Stalden 
Som sidste år bliver maden delvist serveret og buffet’en bliver sat op i  
et stort telt lige udenfor skovpavillonen og hvor vi så bare henter maden  
og går ind igen og nyder mad og musik, så er der plads til alle.  
 

 

 

Cool Sweetness 

Lørdag d. 5. sep. kl. 2030 

En ufattelig sammenspillet gruppe ekvilibrister ledet af Anders Jacobsen  
på træk basun. De har spillet på mange store festivaler og har været hos  
os før. Denne gang har de trompetisten Gerard Presencer og selvfølgelig  
Hugo Rasmussen på bas, Heine Hansen på piano, Jens Søndergaard på  
saxofon. Så en afslutning af format med lidt natmad når Cool Sweetness 
lukker ned for i år. 
 


