Miriam Mandipira & Her Danish Friends
Lørdag d. 24. november 2018

… første gang i Slangerup

LINE UP
Miriam Mandipira: vokal
Erik Sørensen: sax
Christian Søgaard: klaver og orgel
Jens Holgersen: Bas
Ulrik Brohuus: Trommer

Danmarks nye store jazz- og gospelsangerinde Miriam Mandipira fra Zimbabwe, går på scenen og
der venter publikum et brag af en koncert.
Den alsidige kunstner, der er dybt inspireret af Ella Fitzgerald, Etta James, Bessie Smith, Miriam
Makeba, Aretha Franklin og mange andre kvindelige sangere, har optrådt ved adskillige
kirkekoncerter, på spillesteder og festivaler landet over.
Hun har samlet sit eget band: Miriam Mandipira & Her Danish Friends, hvor hun er flankeret af fire
meget rutinerede jazzmusikere, som hver især har været langt omkring i det danske musikliv.
Sammen med dem vil hun med sin varme og kraftfulde stemme uden tvivl vil få nakkehårene til at
rejse sig på enhver, når hun fortolker sine egne favoritsange inden for jazzen, gospel, blues og
soul. Derudover giver Miriam Mandipira prøver på populære sange fra sit elskede Afrika.
2014 udgav Miriam Mandipira & Her Danish Friends den anmelderroste cd ”Live”.
2016 modtog Miriam Mandipira en Danish Music Award som Årets Bluessanger.

Læs om tilmelding, menu og alt det andet praktiske på side 2 …

Tilmelding, priser, menu og meget andet:
Entre:

Medlemmer: 50 kr. - gæster: 100 kr.

Spisning (18.30-19.30):

Medlemmer/gæster: 110 kr.

Menu:

Flæskesteg med kartofler, sovs, rødkål og forskellige salater








Hvis du ønsker vegetarmad, så husk at sige det ved tilmeldingen
Hvis du afbestiller mad rettidigt = før tirsdag kl. 18.00 inden arrangementet, vil din
afbestilling være gældende, når du har modtaget bekræftelse fra booker. Ved afbestilling
af mad senere end kl. 18.00 tirsdagen inden arrangementet, skal du indbetale 110 kr. pr.
kuvert på jazzklubbens konto nr. 6484 2007391
Drikkevarer købes i jazzklubbens bar til rimelige priser
HUSK, hvis du betaler via netbank eller MobilePay (nr. 69835) senest tirsdag d. 20.
november, er du med i lodtrækningen om en flaske vin efter eget valg i baren
Man kan stadig betale med kontanter ved indgangen, og man opfordres til at have aftalte
penge med

Tilmelding / framelding til Bodil Egelund
bodil.egelund@webspeed.dk – telefon: 2361 3599
Ejegod Jazzklubs bankkontonr.: 6484 2007391
Obs!
Ved tilmelding / framelding pr. mail skal man afvente en bekræftelse på tilmeldingen. Oplys ALLE
navne, om I skal spise eller kun kommer til musikken, samt evt. bordønske (efter ”først til mølle”).
Se bordopstillingen på www.ejegodjazzklub.dk

SWINGENDE jazzhilsener

HUSK julekoncerten med Second Line Jazzband (SE)
i Slangerup Bio lørdag d. 15. december kl. 15-17
Billetter á 100 kr. kan købes hos Bodil Egelund
Tilmelding til jazzaftenen 26. januar 2019 – NYTÅRSGAVEN:
BLÅ MANDAG JAZZBAND med gæstesolist Chloe Feoranzo (DK/USA),
kan ske når invitationen udsendes d. 27. december 2018.
Besøg jævnligt at klubbens hjemmeside, ejegodjazzklub.dk
Alle arrangementer afholdes i Kingoskolens Teatersal,
Strandstræde 28A (indkørsel fra Strandstræde)
3550 Slangerup

