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“

Næstveds groovy´ste kulturtilbud, hvor du i selskab med unge,
forældre og bedsteforældre-generationen kan møde levende
musikerlegender og opleve Groovefather Fod og hans magiske,
moderne filmsapparat med fortællingen og forhistorien bag de
groovy´e rytmer. Det koster gratis og der er kage til ...

KURT BOGØ, MUSIKJOURNALIST
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JazzGrooves er Næstveds forum for jazz-edutainment. Et forum for
analyse, historie og livemusik, der samtidig skaber mulighed for unge
musikere, at prøve kræfter med etablerede musikere fra jazzens verden.
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Caroline Bugala JazzGrooves no. 45

JAZZGROOVES ER NÆSTVED UNGDOMSSKOLES EDUTAINMENT ARRANGEMENT
- EN IMPONERENDE SERIE AF JAZZ-TALKS
OG JAZZ-KONCERTER PÅ SAMME TID
JazzGrooves har eksiteret i otte år, og har
igennem tiden inviteret store musikere fra
ind- og udland til den lille scene i det
ungedrevede Ungdomsprojekthus JB10 i
Næstved bymidte. En scene skabt i et
samarbejde mellem byens unge og voksne
ildsjæle. JazzGrooves arrangenenterne er på
samme måde et unikt møde mellem både
unge og voksne.
Talentfronten og de garvede musikere
mødes inden aftenens show til en fælles
middag, hvor der udveksles erfaringer om
konservatoriet, livet som professionel,
instrumentfaglighed med meget mere.
JazzGrooves bidrager til styrkelse af Næstveds rolle som kulturhovedstad - med en
stærk og cool ungdomskulturel identitet,
der i sidste ende handler om lokal
stolthed og en ny fortælling af Næstved.
JazzGrooves konceptet er i 3 dele:

1 En levende lektion, hvor værten Hans
Barfod omdanner musikscenen til et
inspirerende og uformelt jazz-klasselokale.
Værten underviser i et specifikt tema eller
instrument, oftest med audio- og videofiler
som undervisningsmateriale.
Lektionen har, udover at inspirere og skabe
stemning, til formål at give publikum et faktuelt
indblik i aftenens tema.
2 Aftenens hovednavn edutainer, altså veksler
mellem foredrag og koncert. Publikum finder
med andre ord sig selv i mixet mellem undervisning og underholdning. Det betyder at både
vært og musikere agerer som læringsbevidste
undervisere gør plads til, at kunne give og
modtage spørgsmål fra publikum - før, under
og efter deres optræden.
3 Tredje del er ungeinddragelse i form af afvikling af projektet. Husets frivillige får indblik
i projektledelse samt at involvere de unge i
praksisnære opgaver indenfor for eksempel
lyd/ lys, scene, café, køkken og PR.
Særligt ved denne del udvikles, i samspil
med andre, den unges faglige, personlige
og sociale kompetencer og styrker dermed
identitetsdannelsen.
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JazzGrooves no. 3
23. FEBRUAR klokkEn 19.00
JERnBAnEGAdE 10. 4700 næstvEd.
Fri entre! JAzzGAstRonomi kR. 25,Fokus: sax`n`taLk
spEciAl GUEst
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Næstved UNgdomsskole 2012
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NÆSTVED UNGDOMSSKOLE FOR FREMTIDENS VOKSNE PRÆSENTERER

JAZZGROOVES NO. 27
23. MARTS KLOKKEN 18:30
JERNBANEGADE 10, JB10
4700 NÆSTVED. FRI ENTRE!
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Jazzklubben JazzGrooves er byens
forum for jazz-edutainment.
JazzGrooves er analyse, historie,
gastronomi og livemusik.
JazzGrooves skaber mulighed for unge
musikere, at prøve kræfter med etablere
musikere fra jazzens verden.

MARILYN
MAZUR
GROUP
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PERCUSSION PARADIZE / SUPPORT BENJAMIN BARFOD
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NÆSTVED UNGDOMSSKOLE 2016

VÆRT HANS BARFOD
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Jazzklubben JazzGrooves er byens
forum for jazz-edutainment.
JazzGrooves er analyse, historie,
og livemusik. JazzGrooves skaber
mulighed for unge musikere,
at prøve kræfter med etablerede
musikere fra jazzens verden.

NÆSTVED UNGDOMSSKOLE FOR FREMTIDENS VOKSNE PRÆSENTERER

JAZZGROOVES NO. 26
25. FEBRUAR KLOKKEN 18:30
JERNBANEGADE 10, JB10
4700 NÆSTVED. FRI ENTRE!

MADS
MATHIAS
SANGER OG SAXOFONIST

JazzGro
AFVIKLER: JB10 – THE JAZZ GROOVES CREW
VÆRT HANS BARFOD

NÆSTVED UNGDOMSSKOLE 2015
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Marilyn Mazur Group no. 27

PALLEMIKKELBORGCARSTEN
DAHLPIERRE DØRGEALEXRIEL
MARILYN MAZURTOMAS
FRANKSINNEEEGCLARICE
ASSADPARVEENKAHNPHØNIX
PAULBANKSMATHIAS HEISE
BJARKEFALGREN
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Snorre Kirk Quartet JazzGrooves no. 43
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Jimmy Roger JazzGrooves no. 1

“

Jeg bliver altid glad og går beriget hjem fra
Næstveds Jazzgrooves, glæder mig til de kommende ...

KURT BOGØ, MUSIKJOURNALIST
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Kontakt: Hans Barfod
+45 2896 2286 / hansbarfod@gmail.com
Næstved Ungdomsskole, Skellet 29, 4700 Næstved

