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Nyhedsbrev

Juli 2019

Jazz Festival på Bakkehuset
Juli måned er fyldt med swingende rytmer og sprøde jazztoner. Igen i år
danner Bakkehuset rammen om ni fantastiske koncerter under Copenhagen
Jazz Festival. Haven foran Orangeriet omdannes til koncertscene med
beduintelt og langborde, og som noget helt nyt sælger vi i år særlige
madbilletter til Orangeriet. Tre af koncerterne er særligt børnevenlige og vi
glæder os til at byde små og store velkommen til jazzugen.

Løvdal & Windfeld Quartet – 5. juli kl. 19.00
De to stærke jazzprofiler, saxofonisten Jesper Løvdal og pianisten Kathrine
Windfeld, har samlet en kvartet, hvor begge komponisters materiale bliver
udforsket med stor nysgerrighed og entusiasme. Løvdal og Windfeld har en
fælles forkærlighed for musikalske finurligheder, humor og galskab, samtidig
med, at de stiller høje kunstneriske krav til materialet og udførelsen. Med
Johannes Vaht på bas og Daniel Sommer bag trommerne har vi at gøre
med en stærk cocktail af yngre etablerede musikere, som alle bidrager til en
nærværende og intens oplevelse.
Læs mere

BørneTrylleJazz – 6. juli kl. 10.00
Oplev et fantastisk børne-, trylle-, SUPERSHOW med Tom McEwan, Henrik
Silver, Kristian Jørgensen og Janus Templeton. Du kan være sikker på, at det
bliver en forunderlig og sjov blanding af skøn jazzmusik og tossede tryllerier!
Orangeriet sælger croissanter, saft, kaffe og æble-/ingefærdrik under
koncerten, så medbring et tæppe og hengiv jer til trylleriet. Børn under 13

år kommer gratis ind til koncerten.
Læs mere

MiddagsJazz – 6. juli kl. 12.00
Tilbring en eftermiddag i selskab med nogle af landets absolut bedste
jazzmusikere: Henrik Silver, Tom McEwan, Kristian Jørgensen og Janus
Templeton. De fremtræder i en skøn konstellation, når Bakkehuset slår
dørene op til en koncert, hvor du med sikkerhed vil opleve nyfortolkninger,
krydret med masser af glimt i øjet.
Læs mere

Niels HP – 7. juli kl. 10.00
Niels HP bliver ofte nævnt som en af de bedste soulsangere, vi har
herhjemme. Med en fortid i det legendariske funkband Ridin’ Thumb med
succesudgivelsen DIFFERENT MOVES / DIFFERENT GROOVES, har han
været med til at sætte en høj standard inden for genren. Med dyb
inspiration hentet hos bl.a. Stevie Wonder og Donny Hathaway, har Niels HP
med sin rytmiske, legende vokal vundet mange hjerter ved sine koncerter i
både ind- og udland. Nyd Orangeriets brunchboks i pausen midtvejs.
Læs mere

Artist Talk & koncert ved Kristian Jørgensen – 9. juli kl.
19.00
Tilbring aftenen i selskab med en af landets allerdygtigste jazz-violinister,
Kristian Jørgensen. Kristian Jørgensen startede som 8-årig med at spille violin
og som 12-årig dannede han drengebandet Gadevang Swing Central, der
vakte opsigt i både TV og radio. Før koncerten giver Jørgensen et indblik i sin
spændende karriere ved musikken.
Læs mere

Croissant & Jazz – 12. juli kl. 10.00
Vær med til at skyde dagen i gang, når vi inviterer til en frisk
formiddagskoncert i Bakkehusets skønne have. Janus Templeton sørger for
friske morgenrytmer ved trommerne og Jan Harbeck leverer som altid
eminent stemning på sin saxofon. I Bakkehusets flotte Orangeri er der
mulighed for at købe croissanter, kaffe og æble-/ingefærdrik – den bedste
start på en sommerdag. Go' morgen og vi ses!
Læs mere

BørneJazz med Sille, Palle og Janus – 13. juli kl. 10.00
Når Sille, Palle og Janus spiller op, kan du høre gamle klassikere fra den
danske børnemusik og -sangskat, som alle kan synge med på. Undervejs
opstår egne kompositioner og gode melodier helt spontant, så faktisk må
du rigtigt gerne tage dit eget instrument med, hvis du har lyst til at spille og
jamme med - det bliver megasjovt! Børn under 13 år kommer gratis ind til
koncerten.
Læs mere

Allan og Underdrengene – 14. juli kl. 10.00
Allan og Underdrengene spiller sublim musik for alle børn og barnlige sjæle.
De største klassikere leveres nyfortolket med masser af legesyge og glimt i
øjet, og det hele bakkes op af et hav af gode fortællinger. Bliv lidt klogere på
musikken og lad os høre dig og hele din familie synge med. Husk at købe
madbillet på forhånd, hvis du vil smage Orangeriets særlige brunchboks før
koncerten.
Læs mere

Jesper Thilo Kvartet – 14. juli kl. 12.00
Bakkehuset siger tak for dette års festival med et brag af en koncert fra en
af landets absolut bedste jazzmusikere. Jesper Thilo er ”Mr. Mainstream” i
dansk jazz med et saxofonspil, der har dybe rødder i den amerikanske
swing og bebop. Disse traditioner har Thilo tilegnet sig med en sådan
indlevelse og et sådant håndelag, at han suverænt er en af de mest
fremtrædende europæiske tenorsaxofonister i mainstreamjazzen.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Kom til åben omvisning i Bakkehuset den 7. og 21. juli, hvor vi fortæller om
husets lange historie, det berømte ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek,
samt om de mange berømtheder, der besøgte stedet i begyndelsen af
1800-tallet.
Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Hvad enten du er ny gæst, eller har passeret igennem den grønne park et
hav af gange, så kom med på en af vores åbne rundvisninger i
Søndermarken. På vandringen kigger vi nærmere på de mange genopførte
bygninger og der vil blive fortalt om digteren Adam Oehlenschlägers særlige
forhold til Søndermarken. Næste åbne rundvisning er 7. juli.
Læs mere
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