
Julejazz i Farum Jazzklub d 4 dec 2020 kl 20.00 
Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt show med funky 

2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll. Denne aften med special guest; Blues- og soulsangerinde, 
Sahra Da Silva.  
Jazz Five blevet grundlagt i 1996 og 
har siden spillet over 1000 koncerter lige 
fra British Columbia over Bornholm til 
Sydkorea i 2013. Hvad enten der er tale 
om festivaler, jazzklubber eller andre 
spillesteder, udstråler bandet altid 
overvældende spilleglæde. Bandet er en 
storswingende og  
sveddryppende festmaskine, der 
inviterer lytteren med til Mardi Gras i 
New Orleans og leverer et show i 
topklasse. Med to saxer i front, energisk 
rytmegruppe, stærkt overophedet blues 
piano og syngende trommeslager, giver 
Jazz Five alt de har med en indlevelse 
og overbevisning man sjældent ser. 

 
Jazz Five har udgivet 5 albums og finder inspirationen hos navne som Jon Cleary, Dr. John, The Meters 
og Fats Domino og spiller klassikere som ”Hey Pockey Way”, ”Something you got”, Little Liza Jane” i 
egne originale arrangementer med en kant, nerve og humor man ikke finder hos mange andre bands. 
Dertil kommer bandets egne numre, som lægger sig op af forbilledernes stil, men samtidig peger fremad 
og viser, hvordan det kan lyde når Danmark møder New Orleans i 2020. 
 
Københavnske Sahra da Silva, har i et mere end et årti været en etableret del af den danske 
bluesscene. Hun har optrådt med mange danske soul og blues artister, her i blandt Mike Andersen, 
Thorbjørn Risager og Blues Brothers Souvenir Show og har opvarmet for den engelske soulsangerinde 
Joss Stone med flere. 
 
For første gang inviterer Jazz Five sangerinde Sahra Da Silva med på scenen. Hun er en af de vigtigste 
og mest toneangivende danske blues- og soulsangerinder og matchet med Jazz Fives funky lyd, kunne 
ikke være bedre. Sahra har været på scenen i over 10 år og udgivet to albums i eget navn, deltaget i 
"Talent 2010" og spillet med Mike Andersen, Torbjørn Risager og Joss Stone.  
 
Der venter en aften af de helt store! 

Entre kr  200,-  
Medlemsrabat: kr 40,-. Barbillet udleveres ved forvisning af gyldigt medlemskort. 

Køb billet her: Billetlink 

Dørene åbnes  kl. 19.00 

 
 
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ifnktelfmg

