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Jazz for Kids On Tour er en børnejazzfestival, der løber af stablen for anden 
gang i efterårsferien – og er skabt i et samarbejde mellem Copenhagen Jazz 

Festival og Jazz i Trekanten.

I 2018 fandt Jazz for Kids On Tour sted for første gang 
i Kolding, Middelfart og Vejen, og allerede i år har 

børnejazzfestivalen vokseværk: Fra 8 koncerter 
sidste år til 12 koncerter i 2019, der for første 
gang også tager til Vejle, Børkop og Jelling med 
prisvindende navne som Astro Buddha Agogo, 

Kira Martini, Michala Østergaard-Nielsen og 
skuespiller Ellen Hillingsø.

Takket være lokale kræfter fra 
kulturhuset Nicolai for Børn, 

Jazz6000 og bibliotekerne, 
byder Jazz for Kids On 
Tour på en rejse i jazzens 
forunderlige og mangfoldige 
verden med nogle af 
landets bedste musikere 
og formidlere inden for 
børnejazz.

En særlig tak til Kolding 
Kommune, Nordea-fonden, 

Spar Nord Fonden og 
Kulturmetropol Trekantområdet.

on 
tour

� Middelfart, Kolding & Vejle

Tre af Danmarks mest talentfulde musikere 

er gået sammen om et virkelig swingende og 

charmerende projekt, som leverer en dybt ori-

ginal lyd fra et hamrende velspillet og velsmurt 

orkester. Astro Buddha Agogo er eminente til 

at stable en fest på benene. De engagerer de-

res publikum og tager børn såvel som voksne 

alvorligt, og så er de nogle gudsbenådede lune 

underholdere, som det er svært ikke at holde 

af. De er kendt for at spille røven ud af såvel 

bukser som bleer, og publikum har ikke lyst til 

at slippe dem igen.    �
Line-up: Michael Blicher (saxofon), Dan Hemmer 

(hammondorgel), Morten Ærø (trommer)

 Malene Kjærgård 
Lørdag 12/10, kl. 14.00 � Tobbers Madbar, Kolding 

 Malene Kjærgård 

 Astro Buddha Agogo 
Mandag 14/10, kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding 
Mandag 14/10, kl. 14.00 � Jelling Bibliotek, Jelling         

 Astro Buddha Agogo      

Til denne koncert vil du komme med på en 

rejse ind i Jazzen, når den lader sig inspirere 

af musik fra mange forskellige steder i verden. 

Det vil være svært at sidde stille, når de mange 

farver, lyde, stemninger og indtryk skyller 

ind over publikum. Både børn og voksne vil 

altså føle sig inviteret indenfor og være aktive 

medspillere i koncerten, og hvordan historien 

denne dag udvikler sig...   �
Line-up: Malene Kjærgård (vokal), Maj Berit 

Guassora (trompet og håndvåben), Johannes 

Wamberg (guitar), Tobias Dall (kontrabas)



 Six City Stompers 
Torsdag 17/10, kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding 

 Six City Stompers 

Er jazz for børn? Med Six City Stompers på 

scenen er svaret klart JA! Deres smittende og 

energiske New Orleans-musik giver altid højt 

humør. Orkesteret er enormt gode til på en 

enkelt, udadvendt og sjov måde at inddrage 

børnene i jazzens univers og selvfølgelig få 

spillet en masse god musik. Six City Stompers 

musik taler både til hjerte, hjerne og krop, og 

børnene bliver inddraget i sjove lege i løbet af 

koncerten og får lov at være med til at forme 

musikken undervejs.    �
Line-up: Mads Mathias (vokal, saxofoner) Peter 

Marott (trompet), Peter Rosendal (flugabone, piano), 

Kasper Tagel (bas), Morten Ærø (trommer)

 Drømmekoncert med Hvalfugl 
Onsdag 16/10, kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding 

 Martini*s for Børn 
Tirsdag 15/10, kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding 

 Martini*s for Børn 

Hvalfugl findes lige i krydsningen mellem det 

let flyvende og det store tunge. Med inspira-

tion fra både dansk og svensk folkemusik har 

trioen skabt deres helt eget unikke lydunivers. 

I dette univers kan solen skinne fra en skyfri 

sommerhimmel, eller regnen kan dryppe fra 

en mørkegrå novembersky. Hvalfugls originale 

kompositioner er både smukke og melankol-

ske, og fremkalder fra første nummer en intim 

atmosfære i det rum hvori de spiller.    �

Line-up: Jonathan Fjord Bredholt (piano, 

harmonium), Anders Juel Bomholt (kontrabas), 

Jeppe Lavsen (guitar)

Jazzsangerinde Kira Martini og hendes 

storswingende jazz-krokodiller er en festlig 

oplevelse for både børn og voksne. Sprud-

lende rytmer fra syd og nord, spilles og synges 

i et farverigt univers fuld af leg og improvisa-

tion. Sangene er skrevet af Kira og handler om 

stort og småt i livet, om pudsige skabninger og 

finurlige møder. Om Brasiliens rytmer, og om 

at huske at bruge sin fantasi.    �

Line-up: Kira Martini (vokal, guitar, komposition), 

Peter Marott (trompet), Calle Brickman (klaver, 

harmonika), Tomas Raae (bas), Morten Ærø 

(trommer)

 Hvalfugl 
Onsdag 16/10, kl. 14.00 � Kulturøen, Middelfart

 Hvalfugl 

 Drømmekoncert med Hvalfugl 

Hvalfugl findes lige i krydsningen mellem det 

let flyvende og det store tunge. Inspireret af 

dansk og svensk folkemusik har trioen skabt 

deres helt eget lydunivers. I dette univers kan 

solen skinne fra en skyfri sommerhimmel, 

eller regnen kan dryppe fra en mørkegrå no-

vembersky. Hvalfugls originale kompositioner 

er smukke, drømmende og melankolske, og 

fremkalder en nærværende og intim atmo-

sfære i det rum, hvori de spiller.

   Denne særlige drømmekoncert foregår i rum-

met ”Den 2. verden”, hvor vægge og loft bliver 

baggrund for visuelle, animerede fortællinger 

med de grafiske elementer fra Hvalfugls to 

albums ”By” og ”Som en Faldskærm”. Man kan 

finde sig til rette med sin voksne og måske sit 

yndlingsputtedyr og følge med ind i Hvalfugls 

univers på rejse gennem lys, billeder og lyd.   �
Line-up: Jonathan Fjord Bredholt (piano, 

harmonium),  Anders Juel Bomholt (kontrabas), 

Jeppe Lavsen (guitar)

+ Mia Skovgaard (animation og visuals)



Hvor kommer trommer fra? Hvad kan man 

i det hele taget bruge trommer til? Må man 

spille trommer i en biograf? Spørgsmålene er 

mange. Svarene leveres i absolut børnehøjde 

af Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband, der 

fortæller jazzens og trommernes historie fra 

Afrikas savanne til New Yorks asfaltjungle. 

Koncerten er for både børn og voksne og by-

der på et overflødighedshorn af musik lige fra 

jungle(real)bogen og bedrøvet blues til hæs-

blæsende swingmusik samt stemnings(lyd)

billeder fra dansehaller, smugkroer og stum-

filmsbiografer i 20erne og 30ernes trafikjungle 

i New Orleans, Chicaco og New York.   �
Line-up: Casper Mikkelsen (Trommer), Johan Bylling 

Lang (Saxofon), Johannes Buhl Andresen (klaver)

 Thomas, Carl 
      og Rytmevæsenet 
Søndag 20/10, kl. 13:00 � Godset, Kolding

 Thomas, Carl 
      og Rytmevæsenet 

 Tusind og én nat  
      – en koncert-fortælling 
Fredag 18/10, kl. 11:00 � Vejle Bibliotek, Vejle
Fredag 18/10, kl. 15:00 � Kolding Bibliotek, Kolding

 Tusind og én nat  
      – en koncert-fortælling 

Der findes mange mærkelige væsener. Hos 

Rytmevæsenet er der normalt styr på ryt-

merne, men når de små, frække rytmevæse-

ner får frit slag, kan ingen længere styre noget 

som helst. Alle får lyst til at danse og larme. 

Musikerne Carl Quist-Møller og Thomas Sand-

berg forsøger ellers ihærdigt at få rytmevæse-

nerne – og børnene – til at sidde stille og høre 

efter. Carl Quist-Møller er musiker, skuespiller 

og forfatter. Thomas Sandberg har modtaget 

et hav af priser og anmelderroser som musiker 

og komponist, skuespiller og klovn. Det er 

fantastisk morsom og musikalsk børnejazz –  

også er for dem, der ikke gider sidde stille.    �
Line-up: Carl Quist-Møller (trommer, tegner og vo-

kal), Thomas Sandberg (slagtøj, elektronik og vokal)

I koncertfortællingen “Tusind og én nat” opfø-

res nogle af de mest medrivende fortællinger 

fra den legendariske eventyrbog, bl.a. “Ali Baba 

og de fyrretyve røvere” i et samspil mellem Ellen 

Hillingsøs oplæsning og Michala Østergaard-

Nielsens stemningsfulde jazzkompositioner. 

Publikum bliver indbudt til at sidde ved Shah-

razáds musikalske fødder i et møde mellem 

Øst og Vest, mellem fortælling og musik – og 

mellem publikum og en magisk verden. Og hvem 

elsker ikke at få eventyr fortalt højt?    �
Line-up: Ellen Hillingsø (fortæller, Shahrazád), 

Qarin Wikström (sang), Anders Banke (sax, klarinet, 

basklarinet), Mathias Landæus (klaver), Nils David-

sen (bas), Michala Østergaard-Nielsen (komponist, 

trommer, percussion)

Fredag 18/10, kl. 11:00 � Nicolai for Børn, Kolding
Fredag 18/10, kl. 14:00 � Børkop Bibliotek, Børkop

 En FanJAZZtisk Trommerejse 

Adresser:

 Børkop Bibliotek 
Ågade 6, 7080 Børkop

 Godset, Kolding 
Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding

 Jelling Bibliotek 
Møllegade 10, 7300 Jelling

 Kolding Bibliotek 
Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

 Kulturøen 
Havnegade 6, 5500 Middelfart

 Nicolai for Børn 
Skolegade 2C, 6000 Kolding

 Tobbers Madbar 
Klostergade 27B, 6000 Kolding

 Vejle Bibliotek 
Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle

 Entré:  Alle koncerter er gratis undtagen koncerten på Godset i Kolding, find mere 
information på: jazz6000.dk/events/thomas-carl-og-rytmevaesenet/
Hos Nicolai for Børn er koncerten gratis, når entréen til børnekulturhuset er betalt.
Læs mere på nicolaiforborn.kolding.dk



 Malene Kjærgård 
Lørdag 12.okt. kl. 14.00 � Tobbers Madbar, Kolding

 Astro Buddha Agogo 
Mandag 14.okt. kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding
Mandag 14.okt. kl. 14.00 � Jelling Bibliotek, Jelling

 Martini*s for Børn 
Tirsdag 15.okt. kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding

 Drømmekoncert med Hvalfugl 
Onsdag 16.okt. kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding

 Hvalfugl 
Onsdag 16.okt. kl. 14.00 � Kulturøen, Middelfart

 Six City Stompers 
Torsdag 17.okt. kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding

 En FanJAZZtisk Trommerejse 
Fredag 18.okt. kl. 11.00 � Nicolai for Børn, Kolding
Fredag 18.okt. kl. 14.00 � Børkop Bibliotek, Børkop

 Tusind og én nat - en koncert-fortælling 
Fredag 18.okt. kl. 11.00 � Vejle Bibliotek, Vejle
Fredag 18.okt. kl. 15.00 � Kolding Bibliotek, Kolding

 Thomas, Carl og Rytmevæsenet 
Søndag 20.okt. kl. 13.00 � Godset, Kolding (køb billet på jazz6000.dk)

 Malene Kjærgård 
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www.jazzitrekanten.dk

Koncertoversigt:


