- Gentlemen
-Nu är dom här igen!

Det blev en formidabel succé när ett av
våra allra bästa och mest internationellt
kända göteborgska classic jazz-band
gästade oss för närmare ett år sedan!
Sedan dess är det många av våra medlemmar - inte minst de som missade
tillfället i fjol - som bett oss att reprisera Gentlemen & Gangsters framträdande på Nefertiti - så snart som möjligt!

Stans mest kända band utomlands!
Tidigare har jazz-fans i Holland, Tyskland,
Italien, Danmark, Irland och Österrike fått
lyssna till deras härligt svängiga och inte
minst kul & showiga framträdanden!
I år kan städer som Zürich, Tallin, Kiev och
Istanbul noteras på turnéplanen - vid
sidan om Jazzfestivalen i den danske by
Slangerup (på engelska: ”Snake City”).
Därför kan det vara OK att fortsätta den här
presentationen på samma språk, genom ett
utdrag ur deras internationella recensioner:

Gentlemen & Gangsters play hot jazz

with all the flair and sophistication of true
gentlemen, coupled with the ruthless brutality
of hardened gangsters. Like a devious
conspiracy from a bygone era, this shady
syndicate of jazz kingpins plot for world
domination from their secret location in a run
down part of Gothenburg. Armed with
drumsticks instead of knuckle dusters and
trombones instead of tommy guns these
deranged masterminds spread mayhem, joy,
and decadence wherever they go.

& Gangsters!

You might have heard about them, you might
even recognize some of the members, maybe
you thought it was all just a rumor;
after all – could such a band really exist?
How could society allow it? How could they
possibly have escaped the vice squad? Or even
disease control, given the infectious jazz music
that they are spreading? Well folks, all you
need is a speedy getaway vehicle and a secret
lair and the contraband jazz business is as easy
as pie!
“The Gentlemen & Gangsters play traditional
New Orleans hot jazz with a touch of swing. Focusing on authenticity in content and delivery, as well
as a solid, driving rhythm, the group strive to play
music that moves you and that stays true to the
style of jazz giants such as Louis Armstrong,
Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier, Sidney
Bechet, Duke Ellington etc. The Gentlemen &
Gangsters play jazz music as it was meant to be
played! Vilnius Jazz Dance & Music Festival.

epostanmälan till 19/2 2016:
swejsgoteborg@gmail.com

Du vet väl att du också kan anmäla dig via
din smartphone eller läsplatta!
Tel.anm:Berith Malmberg 0705-40 39 00.

Entréavgift för våra medlemmar: 200:-

DÖRREN ÖPPNAS när musikernas
soundcheck och personalens förberedelser är klara, dock senast 10.50.
OBS! Bara EN plats får markeras utöver egen!!!

LUNCH: 11.20.KONSERT: 12.00.
Gäster välkomna i mån av plats. Avgift: 260:-

SWEJS hemsida: www.swejs.com
SWEJS plusgiro: 44 67 71-8
Nefs hemsida: www.nefertiti.se

Nästa vårkonsert: Fredagen den 18/3 2016.
Ett superkort årsmöte inleder det hela.
Anmälan läggs ut på förmiddagen den 26/2.

> Orkesterfyrverkeri

