Praktiske oplysninger.
Sted:
Tisvilde Højskole – Kultur – Ferie og Kursuscenter
Julsgårdsvej 1-5
3220 Tisvildeleje.
Tlf. 48 70 76 36 Fax: 48 70 77 36
Mail: tisvildehoejskole@get2net.dk
Hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk
Tidspunkt: 30. maj. – 1. juni 2008.
Ankomst kl.15.00 – hjemrejse kl.13.30.
Opholdet er med fuld pension.
Transport:
Gode togforbindelser fra Københavns Hovedbanegård.
Højskolen ligger lige overfor stationen.
Tilmelding:
Tisvilde Højskole: 48 70 76 36.

Alt dette får du – 3 dage
2 x Jazzkoncerter
1 x morgenmad
1 x jazzbrunch
1 x 3 retters Jazzmenu
2 x kold/varm buffet
2 x eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage
2 x aftenkaffe med hjemmebagte småkager
1 x natmad
Udflugt til Frederiksborg Slottshave med sejltur
og al den skønne natur lige udenfor døren
- for kun kr. 1.595
Enkeltværelsestillæg kr. 150

med Ballerup Jazz Klub
Naturligvis på
Tisvilde Højskole
30 maj. – 1. juni 2008

Jazz Weekend –
naturligvis på Tisvilde Højskole.
Velkommen til jazzweekend på Tisvilde Højskole.

jazzfrokost (egenbetaling) på John F. Kennedy Jazz Lounge. I løbet af
eftermiddagen vender vi tilbage til Tisvilde Højskole.
Kl.18.00 kold/varm buffet. Kl. 20.00 spiller ”A Tribute to Louis
Armstrong”. Orkestret havde sin debut under Tisvilde Højskoles Jazz
Festival i 2007. Ønsket fra klarinetisten, Mogens Johansen, var at
sammensætte et hyldestorkester til Armstrong. Dette blev gjort med
stor succes. Således træder orkestret frem med rytmegruppen
Thorkild Møller, trommer – Jens Sølund, kontrabas – Peter
Rosendahl, piano og blæsergruppen Ole ”Fessor” Lindgren, trombone
– Theis Jensen, trompet og Mogens Johansen, klarinet.
Søndag kl.09.00 Jazzbrunch – herefter jazzfilm på storskærm.
Kl.12.00 afslutter vi en hyggelig jazz weekend med en god middag.

Vi starter fredag d. 30. kl.15.00 med indkvartering og
eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage. Herefter spadseretur til
stranden. Her bydes på en lille ”snudestrammer” i ”Den gamle
Redningsstation”. Kl. 18.00 serveres højskolens kolde/varme buffet.
”Dixie Review” , et brag af et orkester. Prominente jazzmusikere
fra Sverige optræder kl. 20.00 – 23.00. Herefter hyggeligt samvær.
Efter en swingende aften/nat puttes der.
Lørdag kl.08.30 serveres en dejlig morgenbuffet. (Mulighed for at
smøre madpakke). Kl. 10.30 tager vi afsted til Hillerød, hvor vi skal
opleve Frederiksborg Slots Barokhave (se vedlagt folder). Herefter
sejler vi over Slotssøen til Torvet, hvor der er hyggelig jazz og

Rigtig god fornøjelse ønskes du af
Ballerup Jazz Klub
og Tisvilde Højskole.

