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Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Efter er velbesøgt og dejligt jazzarrangement i fredags annonceres så her det tidligere omtalte 
specialarrangement på Liselund, Slotsalleen 44, Slagelse 

 

SØNDAG DEN 16. FEBRUAR KL. 14 

med bassisten og foredragsholder Jens Sølund, som vil fortælle om 

                                             

                                         20 FANTASTISKE ÅR MED PAPA BUE 

 

Arrangementet er et fællesarrangement med LISELUND og SLAGELSE JAZZKLUB. 

Arrangementet er et offentligt arrangement, hvor alle er velkomne og holdes derfor en søndag 
eftermiddag 

 

Jens Sølund var i over 20 år med i Danmarks gennem tidernes 
mest populære og legendariske jazzorkester Papa Bue´s Viking 
Jazzband, og han var med i orkesterets glansperiode og har 
medvirket på et større antal indspilninger bl.a. ” Hun mistede den 
en nat på d`Angleterre, ” Sidder på et værtshus ” m. fl. Alle 
indspilninger, som vel i dag må siges at være folkeeje 

Han har turneret med Papa Bue  i mere end 30 lande i fem 
verdensdele, og han var med i New Orleans, da borgmesteren 
overrakte Papa Bue nøglen til jazzens fødeby New Orleans. 

Sammen med vennerne Bjarne Liller, Gustav Winkler m.fl. samt om Arne ” Papa Bue ” Jensens 
legendariske og uforlignelige humør. 

Det hele krydres med relevante musikeksempler. 

Foredraget kan samtidig betragtes som et ” oplæg ” til jazzklubbens sidste arrangement i denne 
vinter d. 28. februar med Tribute to Papa Bue ” . Et orkester, som består af musikere, som alle har  

 

 



 

 

 

spillet med Papa Bue, og som på denne måde holder Papa Bues musik i live. Vi forventer derfor 
også Jens Sølund er med d. 28.02.2020. 

Deltagerprisen til foredraget på Liselund er 130 kr. incl. kaffe/småkager.—Der betales ved 
indgangen—kontant eller Mobilpay 99010. Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding 
nødvendig senest torsdag d. 13.02 kl. 12.00 til: tlf. 20 21 05 76—mail: jdann@stofanet.dk   med 
navn og antal eller på jazzklubbens hjemmeside www. slagelsejazzklub.dk under” Kontakt ” 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bestyrelsen i jazzklubben har ønsket at sætte et flot punkt for vinterens koncerter med disse 2 
arrangementer d. 16.02. 0g 28.02.2020 – hvor nostalgien helt sikkert vil drive ned af væggene. 

 

  

Med venlig hilsen                            

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  

    Fdm. 

  

 

 

NB: Medio februar udsendes indkaldelse til generalforsamling samt Nyhedsbrev vedr. arrangement 
d. 28.02.2020 
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