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Engelske Myles Sanko var et hit på Roskilde Jazz Days. Han nåede endda at give to koncerter i Roskilde om lørdagen, da han også optrådte i 
Djalma Lunds Gård ved frokosttid.  Foto: Claus Hede

JAZZ: De udenland-
ske topnavne var et 
hit på årets Roskilde 
Jazz Days, men det 
kan blive svært at få 
råd til dem i læng-
den.

Af Lars Ahn Pedersen

ROSKILDE: Det er altid rart 
for en festival, når hoved-
navnene lever op til værdig-
heden.

Bare spørg formanden for 
jazzfestivalen Roskilde Jazz 
Days, Pia Kloster, som sta-
dig føler sig helt høj efter fire 
dage med jazz i teltet på Ros-
kilde Havn.

Højdepunkterne var ifølge 
hende koncerterne fredag 
og lørdag aften med svenske 
Kjell Gustavsson and the 
Rhythm ’n’ Blues Orchestra 
og den engelske sanger My-
les Sanko, som gav den fuld 
gas og fejede benene væk un-
der publikum.

- Vi havde mere uden-
landsk blod på programmet 
i år, og det virkede fanta-
stisk godt. Jeg har fået mas-
ser af tilbagemeldinger på, 
at vi gerne må fortsætte med 
det, siger Pia Kloster.

Efterlyser opbakning
Det kan dog blive svært for 
Roskilde Jazz Days at fort-
sætte den linie, for uden-
landske bands er ikke over-
raskende dyrere at booke 

end de danske.
- Lige nu er vi glade for, at 

vi har Farvehuset som den 
sponsor, der giver mest, 
men fra kommunen har vi i 
år fået 5000 kroner mindre. 
Jeg har også haft svært ved 
at sælge annoncer til vores 
program i år, og det over-
rasker mig meget, siger Pia 
Kloster.

I det hele taget kunne hun 
godt ønske sig, at det lokale 
erhvervsliv bakkede mere 
op om et arrangement som 
Roskilde Jazz Days.

- Hvis en sponsor for ek-
sempel gav 10.000 kroner til, 
at vi kunne booke et band, 
kunne de bruge koncerten 
til at brande og til at invitere 
deres forretningsforbindel-
ser til koncert. Jeg vil gerne 

have virksomhederne til at 
tænke i den retning, siger 
hun.

Velsmurt maskine
Bortset fra bekymringerne 
om den fremtidige økonomi 
ser Pia Kloster tilbage med 
glæde på den overståede fe-
stival.

- Alt forløb uden kiksere. 
Vi er blevet en meget vel-
smurt maskine, hvor alle i 
teamet arbejder godt sam-
men og kender deres roller, 
siger hun om Roskilde Jazz 
Days, der har været holdt 
hvert år siden 2004.

I år begyndte Roskilde 
Jazz Days allerede om tors-
dagen, fordi teltet, som fe-
stivalen overtager efter Ma-
ritime Dage på havnen, var 
ledigt. Normalt er der ca-
ribisk aften i teltet den dag, 
men det arrangement fandt 
sted tidligere.

- Så vi tænkte, at vi ville 
starte blidt ud for at skabe 
lidt indtægter i baren, siger 
Pia Kloster.

For andet år i træk var der 
også et sammenfald mellem 
Roskilde Jazz Days og som-
merens lørdagsjazz i Djalma 
Lunds Gård, som Pia Klo-
ster også booker navne til. 
Det betød, at Myles Sanko 
nåede at give to koncerter i 
Roskilde om lørdagen. Først 
i Djalma Lunds Gård ved 
middagstid og siden i havne-
teltet om aftenen.

- Det er en smart måde 
at give folk en forsmag på, 
hvad de kan opleve på festi-
valen, siger Pia Kloster. 

Jazzfestival savner støtte 
fra Roskildes erhvervsliv

Paul Harrison sluttede jazzfestivalen Roskilde Jazz Days af søndag aften.  Foto: Claus Hede

Debat

VIBY: Torvet i Viby var 
godt på vej i den rigtige 
retning, med hensyn til 
forskønnelse, men så er 
der nogen, der har an-
bragt mange grimme pla-
stikstole rundt omkring. 

Det ser forfærdeligt ud, 
og stolene kan kun an-
vendes af børn og ganske 
unge mennesker, fordi de 
er lave og uden armlæn. 

Idéen med siddepladser 

på torvet er god nok, men 
store, grimme, umageli-
ge stole - den er gal. 

Det burde have været 
bænke i jern og træ med 
en højde, så også ældre 
mennesker kan anvende 
dem. 

Bryd sammen og tilstå 
– det er en ommer.

John Niklasson
Dalvangen 17

Viby

Hvem har ansvaret?

SNOLDELEV: Astrid Lind-
gren, Birgitte af Vadstena 
og Lina Sandel er hovedper-
sonerne i den kirketur, som 
Snoldelev og Tune sogn ar-
rangerer til Sverige den 6.-
10. august.

Hver for sig har de tre stær-
ke damer sat deres eget præg 
på litteraturen og historien.

Kirketuren udgår fra Snol-
delev, men alle er velkomne 
til at tage med, og der er sta-

dig ledige pladser.
Rejselederne Jesper 

Lindved Lorentzen og sog-
nepræst Karen Elise Na-
be-Nielsen kan kontaktes 
via kordegnekontoret i Tune 
på tlf. 46 13 98 00. Foldere 
med detaljeret program kan 
hentes i Snoldelev og Tune 
Kirker samt på kordegne-
kontoret i Tune.

Turen er også for gangbe-
sværede.

Kirketur til Sverige

ROSKILDE: Boligselskabet Sjælland er gået med i partner-
skabet Grøn Puls, som stiller skarpt på energirenovering 
og har fokus på CO2-besparelser og jobfremme hos de lokale 
håndværksvirksomheder.

De øvrige medlemmer af partnerskabet er Roskilde Kom-
mune, Roskilde Forsyning og Erhvervsforum Roskilde.   

- Vi skal sikre en løbende udvikling af vores almene boli-
ger, så de er tidssvarende og lever op til de energimæssige 
standarder. Vores beboere er optaget af kvaliteten af deres 
boliger, og det kræver blandt andet, at vi får afdækket beho-
vet og gennemført de nødvendige energirenoveringer, siger 
direktør i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen og tilføjer:

- Vi har valgt at gå med i partnerskabet Grøn Puls for at 
gøre en forskel for miljøet i kommunen og den lokale be-
skæftigelse, men selvfølgelig også for i fremtiden at kunne 
sikre de bedste energimæssige løsninger for vores lejere.

Boligselskab med grøn puls

VIBY: Den anden af somme-
rens fire JazzDays i Viby 
holdes på lørdag den 27. juni, 
hvor JazzFive spiller på Cos-
mosgrunden bag Cosmo-
sHallen.

JazzFive består af Johan 
Bylling Lang (altsax og ba-
rytonsax), Jeppe Zacho ( 
tenorsax), Jonas Starcke 
(bas/vokal), Stefan Ander-
sen  (trommer/vokal) og Es-
ben Hillig (Piano). 

Bandet spiller både andres 
numre og egne numre, som 
lægger sig op af forbilleder 
som Jon Cleary, Dr. John, 
The Meters og Fats Domino.

Sidste år tog JazzFive til 
New Orleans og indspille-
de deres femte album »Bel-
leville Street«, hvor lyden 
af Mardi Gras-fest, street 
brassband og søndagsgospel 
i kirken blev forenet med 

bandets egen stil.  
Koncerten er gratis og 

foregår fra klokken 11 til 13. 
Der kan købes øl, vand, vin 
og kaffe.

Der er særlige aktiviteter 
for børn i CosmosHaven. 
Klokken 11-12 arrangerer 
Åbakkens 4H kaninhop, og i 
haven er der også boder med 
børnedrikke og bålbrød, og 
der er mulighed for leg. 

JazzDays arrangeres i 
samarbejde mellem Viby 
Musikforening og Kultur-
Cosmos. Næste koncert bli-
ver lørdag den 8. august med 
INSP! Jam, og den 19. sep-
tember optræder Henning 
Munk og Plumperne. 

Arrangementerne støttes 
af Roskilde Kommunes Kul-
turpulje og ZebraBy.

Flere jazzdage på 
Cosmosgrunden


