
16.-23. oktober 2022

� Kolding, Vejle, Billund, 
      Middelfart & Aabenraa



Jazz for Kids er en jazzfestival for børn og deres voksne. Det er femte år 
den afholdes i Trekantområdet i efterårsferien og er et samarbejde mellem 

Jazz i Trekanten, Copenhagen Jazz Festival og en række lokale 
kulturaktører.

Festivalen finder sted fra d. 16. oktober til 
d. 23. oktober 2022

Jazz for Kids er jazzmusik for børn og deres 
voksne. Vi prioriterer musik af høj kvalitet,og 
musikere der præsenterer den musik de normalt 

spiller for et voksent publikum, serveret 
som kortere koncerter og i børnehøjde. 

I institutioner og skoler bliver 
børn præsenteret for musik og 

koncerter af mange slags, hvoraf 
de fleste har et pædagogisk 
indhold og musikken er oftest 
skrevet specielt til børn. 
Jazz for Kids tilbyder fælles 
musikalske oplevelser 
af høj kvalitet for hele 
familien, hvor fokus er på 
musikaliteten, musikernes 

håndtering af instrumenterne 
samt deres kunstneriske 

fortolkninger af jazzen som 
genre.

� Kolding, Vejle, Billund, Middelfart & Aabenraa



Med numre der handler om alt fra en mystisk 

kriblen og krablen under fødderne, en dejlig tur 

på legepladsen til historien om drillepinden

Axelrandu, skaber Haletudserne et univers 

med plads til at udforske fantasien og leger dig 

med ind i en anden verden. Gennem jazzens 

rytmer og nuancer giver Haletudserne én lyst 

til at hoppe og danse, synge og lege med, når 

de står på scenen og giver den gas. Den smit-

tende børnejazz får med garanti både børn og 

barnlige sjæle ud på dansegulvet.  �
Sofie Amanda Pedersen: sang, Ida Brinch: trompet 

og komposition, Johan Jep Christensen: saxofon, 

Kaia Brinch: vibrafon, Johannes Mogensen: guitar, 

Camilla Lykkegaard: kontrabas, Magnus Lundsgaard: 

trommer

 Flensborg Venndt 
  
Søndag 16. okt. kl. 16:00 � Skamlingsbanken, Kolding  90 kr. for voksne – børn under 18 år er gratis   

Mandag 17. okt. kl. 11:00 � Kolding Bibliotek, Kolding  Gratis 

 Haletudserne 
  

Flensborg Venndt spiller egen musik med sær-

lig vægt på den billedskabende og fantasiful-

de komposition. Musikken kan betegnes som 

en slags ”improviseret programmusik”, hvor 

indholdet kan tage udgangspunkt i en frost-

klar dag i Vejle, en mobiltelefon, æblekage 

med flødeskum eller noget helt andet. Deres 

lyriske og spraglede lydunivers skabes af en 

mængde forskellige instrumenter, bl.a. piano, 

kontrabas, mundharpe, kalimba, blokfløjte, 

klokkespil, el-trommer m.m.m, og serveres 

med lige dele humor og alvor.  �
Jacob Venndt: bas, mundharpe mm., 
Pojken Flensborg: piano, melodika



Tag med Thomas Ousager når han rejser 

jorden rundt og oplev lyden fra percussion 

instrumenter du ikke vidste fandtes. Hør lyden 

af junglens underskov og Asiens stemningsful-

de gonger, Conga rytmer fra Cuba og Pandeiro 

fra Brasilien. Fyr den af til hip hop rytmer fra 

USA og rap fra Danmark. Hop med på rejsen 

når percussionisten Thomas Ousager bryder 

hverdagens trommerum, starter Expressen 

og suser af sted. Trommerum Express er en 

anderledes koncert, der tager børnene med 

ud i verden. Med udgangspunkt i trommer og 

percussion instrumenter tager vi på en rejse til 

de lande instrumenterne kommer fra.    �
Thomas Ousager: Percussion

Tirsdag 18. okt. kl. 14:00 � Give Bibliotek, Vejle  20 kr. pr. barn (voksne i følge med børn er gratis) 

 Strejf 
Tirsdag 18. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding  Gratis, når entréen til børnekulturhuset er betalt  

Strejf inviterer på en musikalsk rejse, som 

hylder den mangfoldighed, der opstår i mødet 

mellem forskellige kulturer. Smukke melodier, 

medrivende rytmer og musikalsk kommu-

nikation på højt niveau skaber en intens 

musikoplevelse der bringer forestillinger om 

så forskellige steder som baka-pygmæerne i 

junglen, en arabisk karavane, nordisk folkemu-

sik og en brasiliansk fest. Flygtningestrømme, 

slavehandel, dannelsesrejser; menneskers 

møder, har gennem historien udviklet og beri-

get musikken, hvilket de fire Strejf-musikere 

vil vise i øjenhøjde og med højt humør.    �
Carsten Kær Nielsen: Piano, Brice Soniano: bas, 

Gabriel Policarpo: Repique/percussion, Bernardo 

Freire de Aguiar: Pandeiro/percussion

 Trommerum Express 



 Smag På Dig Selv 
Onsdag 19. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding  Gratis, når entréen til børnekulturhuset er betalt  

Torsdag 20. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding   Gratis, når entréen til børnekulturhuset er betalt   
Torsdag 20. okt. kl. 14:00 � Grindsted Unge- og Kulturhus, Billund  50 kr. for børn og voksne 

Når musikken spiller er der ingen der kan 

sidde stille. Dette er en sprudlende musikalsk 

fortælling om en safaritur til Afrika med vilde 

rytmer, frække aber og masser af sjov og 

ballade. Musikken er inspireret af forskellige 

afrikanske stilarter, med stemninger lige fra 

Sahara til Sydafrika. Alle inviteres både til at 

synge, klappe, rappe og danse med.   �
Yasmin Kierkegaard: Vokal, Jakob Dinesen: Sax, 
Preben Carlsen: Guitar, Sal Dibba: Percussion, 
Yasser Pino: Bas

 Yasmins børneafro 

Med to saxofoner og slagtøj koger Christiania-

trioen en balstyrisk suppe. Det smager lidt 

af techno, lidt af punk, lidt af jazz, lidt af 

drum’n’bass, men mest af alt smager bandet af 

sig selv. Smag På Dig Selv ligner altså hverken 

traditionel børnemusik eller traditionel jazz, 

men trioen spiller med en barnlig vildskab, og 

der bliver helt sikkert plads til, at både børn 

og voksne kan slippe deres indre krudtugle fri 

inden middagsluren.    �
Thorbjørn Øllgaard: barytonsaxofon, Oliver 

Lauridsen: tenorsaxofon, Albert Holberg: trommer



DrumDrum er tre musikeres gnistrende og vir-

tuose sammenspil og spilleglæde. Det er ori-

ginal, klangfuld og groovy musik; medrivende, 

overraskende og humørfyldt. DrumDrum vi-

deregiver glæden ved at spille og improvisere 

sammen, inddrager lytteren og skaber fæl-

lesoplevelser, der åbner os. Den karismatiske 

musiker Benita Haastrup har vundet flere 

priser for sit levende og farverige trommespil 

og formår at møde børn i øjenhøjde og invitere 

dem indenfor i musikken – alle går hjem med 

en fantastisk oplevelse i rygsækken.   �
Benita Haastrup: Trommer, Kaare Munkholm: 
Vibrafon, Jens Skou Olsen: Kontrabas.

 De Onde 

Der er så mange gode børnebands, så her kom-

mer det onde! De fire sortklædte superhelte 

spiller ond børnemusik, der får selv de artigste 

englebørn til at hoppe med på den onde bølge. 

De Onde leverer et energisk show og giver den 

danske børnemusik-scene et friskt pust. Der 

findes så meget pussenusset børnemusik, der-

for ønsker De Onde at give plads til de frække 

piger og drenge og de følelser vi alle indeholder. 

Musikken er udadvendt og energisk og bevæger 

sig frit i genrer som jazz, rock’n’roll, brazil m.m.  

Ved hjælp af humor og gode historier tager de 

publikum med ud på en rejse i fantasien.   �
Peter Marott: Trompet og sang, Tobias Trier: 
Guitar og sang, Eva Skipper: Bas og sang, 
Carl Quist-Møller: Trommer og sang

Fredag 21. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding  Gratis, når entréen til børnekulturhuset er betalt  
Fredag 21. okt. kl. 14:00 � Middelfart Bibliotek, Middelfart  Gratis 

Lørdag 22. okt. kl. 15:00 � Vejle Bibliotek, Vejle  20 kr. pr. barn (voksne i følge med børn gratis) 

Søndag 23. okt. kl. 11:00 � Nygadehuset, Åbenrå  Gratis for børn, voksne koster 60 kr. 

Søndag 23. okt. kl. 14:00 � Bjert Brugs, Kolding  Gratis for børn, voksne koster 60 kr. 

 Drumdrum 



En elektroakustisk interaktiv forestilling for 

børn fra 4 år.

Med en personlig højtaler tæt på kroppen, 

føres børnene på en lytterejse tilbage i far-

mors minder hvor katte leger fangeleg mellem 

børnene, luftpandekager flyver rundt i rum-

met, stemmer fra fortiden stikker af, og vi må 

ud på havet, ind i hekseskoven, og helt tilbage 

til stilheden før vi finder ud af, at minderne er 

inde i os selv, og vi ikke skal være bange for 

at sætte dem fri. Minderne i form af lyde fra 

farmors lange liv opbevares i kagedåser. Lyt. 

Hør engang. Man kan åbne dåserne og lytte 

til de mange fortællinger, som gemmer sig i 

lydene men dåserne må kun åbnes i yderste 

nødstilfælde.   �

Lørdag 22. okt. kl. 11:00 � Engelsholm Højskole, Vejle  100 kr. pr. barn (voksne i følge med børn gratis) 

Søndag 23. okt. kl. 11:00 � Kolding Egnsteater, Kolding  100 kr. pr. barn (voksne i følge med børn gratis) 

Søndag 23. okt. kl. 13:00 � Kolding Egnsteater, Kolding  100 kr. pr. barn (voksne i følge med børn gratis) 

 Lydkompasset 

 Adresser: 

 Kolding Bibliotek 
Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

 Vejle Bibliotek 
Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle

 Give Bibliotek 
Rådhusbakken 9, 7323 Give

 Middelfart Bibliotek 
Havnegade 6, 5500 Middelfart

 Nicolai for Børn 
Skolegade 2C, 6000 Kolding

 Bjert Gamle Brugs 
Vesterløkke 5, 6091 Bjert

 Skamlingsbanken 
Skamlingvejen 125, 6093 Sjølund

 Grindsted Unge- og Kulturhus 
Tinghusgade 9B, 7200 Grindsted

 Nygadehuset 
Nygade 23 A, 6200 Aabenraa

 Engelsholm Højskole 
Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten

 Kolding Egnsteater 
Fredericiagade 1, 6000 Kolding

 Billetter:  
Find billetinformation om de enkelte koncerter via jazzitrekanten.dk



Koncert-
oversigt

� Kolding, Vejle, Billund, Middelfart & Aabenraa

www.jazzitrekanten.dk

 Flensborg Venndt 
Søndag 16. okt. kl. 16:00 � Skamlingsbanken, Kolding

 Haletudserne 
Mandag 17. okt. kl. 11:00 � Kolding Bibliotek, Kolding

 Strejf 
Tirsdag 18. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding

 Trommerum Express 
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 Smag på dig selv 
Onsdag 19. okt. kl. 11:00 � Nicolai For Børn, Kolding
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