Klip fra gæstebog – især lovprisning af bespisning m.m.
31-8-95

Jesper Lundgaard: Tak for en ualmindelig hyggelig aften

31-8-95

NHØP: Dejlig aften!! Jonas Johansen: Tak for en vidunderlig aften.

29-10-95

Strange Party Orchestra/ Kåre Ehlers: Tak for et godt job. Det er både godt og vigtigt
at jazzklubber har så varieret et program som jeres.

2-11-95

Per Goldschmidt: 1000 tak for en dejlig aften.

15-11-95

Hans Ulrik: Herligt at være her for første gang. Tak for en dejlig aften. Lars Jansson:
Fin Jazzklubb, utmärkt flygel!

1-12-95

Bent Jaedig: En ren fornøjelse at være med de gamle kæmper! (Henrik Uldall, Henning Bendixen, Preben Nimb Sørensen, Erik F. Andersen). Alt godt!

8-12-95

Kasper Tranberg: Brun sovs, kartofler, surt, sødt, flæsk, fedt og bissemad. Holbæk
min gamle fødeby, jeg holder dig i min favn, jeg spiser dig – savner dig! Holbæk
Jazzklub – merci!

9-4-96

Niels Lan Doky: Tusind tak for en ualmindelig varm velkomst!

16-5-96

Carsten Dahl: Fedt at være her – Flemming.

20-9-96

Lars Møller: Tak for alt – dejlig mad, vidunderlig aften – skønt publikum – dejlig mad
igen!

11-10-96

Nikolaj Bentzon: Tak for en super aften! Også tak til folkene bag DK´s bedste JazzCatering. Vi gjorde hvad vi kunne for at spise/drikke det hele, men ak….. Vi havde
ellers fin hjælp fra vores roadie (Barbie´s Ken), som vejer 190 kg.

22-11-96

Palle Danielsson: Det var mycket trevligt att vara här i Holbæk med god mat ock fin
publik. Jag kommer gärna igen!

22-2-97

Kristian Jørgensen: Dejligt spillested – dejlige mennesker. 1000 tak!

1/3 97

Niels Præstholm: Sjællands bedste jazzklub. Måtte flere gøre som jer.

22-3-97

Palle Mikkelborg: Med stor tak for en smuk aften…. Og alt godt…..

20-4-97

Niels Lan Doky: Fedt at være tilbage på 2. år i træk. Lad os gøre det til en tradition!

24-5-97

Jens Søndergaard: Tak for en hyggelig eftermiddag med fine lokale musikere. Håber
på snarligt gensyn – og tak for god mad (i den grad!).
Sophisticated Ladies: Det har været dejligt at spille for jer: Desuden er vi netop
blevet beværtet på det kongeligste, så….tak for dejlig mad!

24-8-97

Svend Asmussen: 1000 tak for en fabelagtig fin modtagelse!

26-9-97

Jan Kaspersen: Tak for en fin oplevelse – en sjælden, rigtig sjælden – modtagelse og
interesse for musikken …… andre kunne godt lære deraf!!!

23-10-97

Strange Party Orchestra: Fantastisk god forplejning, god klubstemning og rare mennesker. Gooood vibration.

24-10-97

Bagdad Dagblad: Tusind tak for en dejlig aften med det hele, glad mad og et herligt
bad.

16-1-98

Band of Inner Urge feat Ignacia Berroa: Kan vi ikke flytte øvelokalet til Holbæk? Tak
for mad – mit livs snegl. Perlehønen var også ganske fin. Jeg vil aldrig mere hjem. It
was a pleasure to be here. All the best.
Nadia Bekkesen (køkkenhjælp): Til Michael og Niels: Tusind tak for go´mad & godt
samarbejde. I forstår at fremstille et kulinarisk mesterværk – mmmums! Hva´ska`jeg
sige? Boller fra Kohberg!?? Knus fra en opvasker og så meget andet. PS! Konklusion:
Vejen til god jazz går gennem musikernes mave! Ja, Ja, brilliant musik – og mad!

7-2-98

Jens Jefsen: Efter mange års ”fravær” tilbage i Holbæk. Tak for lækker mad. Og tak
for et fint arrangement med et godt publikum. Alex Riel: Se; nu igen og dejlig mad og
betjeningen 1000 % i top.

28-2-98

RBB, Jim Mc Neely og Cæcilie Norby: Tak for lækker catering i en lækker jazzklub.
Tak for en dejlig aften.Thank you for having us in your club.

13-3-98

Carla Bley og Steve Swallow: Thanks for the wonderful meal, your hospitality, and
the use of the hall. The Jazz Visits Orchestra: Tak for fantastisk forplejning, mad og
gæstfrihed. Længe leve Holbæk Jazzklub!

7-4-98

Cim Meyer: Fantastisk mad til JazzPar-karavanen (Jim Hall m.fl.). Arnvid Meyer: En
festaften i Holbæk med en Jim Hall i alle tiders topform!!!

9-4-98:

Jacob Karlzon trio: Tusen tack for en jättemysig atmosfär, ett fantastisk mottagande
og OTROLIG mat! Holbæk rules! Carsten Dahl: Tak for den smukkeste behandling
nogensinde!

3-5-98

Marie Bergman: Hur ska vi klara oss utan er – vi tager med oss hela Holbæk hem!

30-8-98

Maj Britt Kramer og Benita Haastrup: Tusind tak fordi i gav os sådan en god start på
vores turné– god behandling + god mad. Andy Sheppard: I love you I love you I love
you.

18-9-98

Hans Ulrik (Marilyn Mazurs Future Song): Hvis bare musikken er halvt så god som
maden….Vi har jo lov at håbe.

19-9-98

Lars Møller Group m. John Abercrombie: Tak for fantastisk mad!! Og publikum, lyd
og personale. Let´s hear it for Michael!!! Hip hip hurra…. Thanks again.

20-9-98

Wombat: Wauw for et fint sted & rigtig god mad!!! AAAh! 1000 tak for os – og 2
ugers diæt!

9-10-98

New Jungle Orchestra: -og tusind tak for fantastisk mad – UM!

24-10-98

Acoustic Guitars: Tak for en dejlig aften – der skete vist noget!!! – Og tak for det vidunderlige måltid.

17-11-98

Niels Lan Doky: Mena infiniment pour cet excellent dinner et accevil. Jeff
Boudreaux: Thank you for your love of the music!! Xavier Desandre-Navarre: Amour
Love Swing – everything good. Super.

29-11-98

NHØP trio. Jonas Johansen: Med et sådan måltid i maven kan man kun få en fantastisk aften – for slet ikke at tale om publikum og selvfølgelig Holbæk Jazzklub.
NHØP: Måltidets kvalitet er fremragende beskrevet af ”det spillende skelet” – jeg kan
kun tilslutte mig! Tak. Ulf Wakenius: Ett stort tack for ”Amazing food”.

29-1-99

Phil Woods: Thank you for your kindness + great spirit + food!

28-2-99

Adam Nussbaum: A great place, great folks & great food!!!!

13-3-99:

Jakob Davidsen og The Crossover Ensemble: Tusind tak for super-mad og opbakning.

26-3-99

The JazzPar Project 99. Hans Ulrik: Dejligt at være her igen – og maden er STADIG
fantastisk!

11-4-99

Niels Vinding: Tusind tak for en dejlig aften, og kogekunst udover det sædvanlige.

16-4-99

Jens Søndergaard ( m. Jesper Ankjær trio): Tak for en dejlig aften: Tak til Holbæk
Jazzklub for at bringe os sammen på tværs af bopæl og alder – det var spændende.
Jesper Ankjær: Tak for en herlig aften – en stor oplevelse!

25-4-99

Lennart Ginman: Tak til Flemming og ”drengene”: Og ikke mindst tak for et fortræffeligt køkken. Tomas Franck: Jag instämmer med ovanstående – en fantastisk ”hyggelig aften”.

1-5-99

Morten Lund: 1. gang i Holbæk Jazzklub. Men sikken en!! 1000 tak.

8-5-99

Mads Strandgaard: Tak for fantastisk behandling – man føler sig jo helt hjemme!

10-9-99

Jon Balke: Tak for en varm aften. Tak for mad. Tak for lyd. Tak for klap. Tak for alt.

10-10-99

Niels Lan Doky: Atter en kulinarisk uforglemmelig oplevelse. Tusinde tak. Paul
Wertico: Great food and good friends ---who could ask for more?! Jens Melgaard:
Tak for ekstrem god behandling!

15-10-99

Morten Grønvad: Vi kom, vi stillede op, vi lavede lydprøve, vi lavede lydpølse, vi
stoppede fordi maden forlængst var færdig, vi spiste og spiste og spiste, og åd til vi
var ved at revne, og så gik vi ovenpå og spillede og spillede og spillede. Maskinerne
fik desværre ikke noget mad. En stor tak til Sjællands prægtigste jazzklub med Sjællands prægtigste køkken.

16-10-99

Simon Spang-Hanssen; Skønt at spille og spise på Elværket!

17-10-99

The Orchestra: Tusind tak for god behandling og en god koncert – og tak for den fantastiske mad!!

17-10-99

Jonas Johansen (m. Chano Domingues): Tak for en pragtfuld aften i jeres vidunderlige
jazzklub. Chano: Muchas gracias a los amigos de Holbæk Jazzklub.

10-11-99

Eliane Elias: To everyone at Holbæk Jazzklub, thanks for having us. It was a fun
night… All the best. Jonas Johansen: 1000 tak. Holbæk Jazzklub er ved at arbejde sig
op til at en af landets fineste. Sikken et dejligt team i har her. Og så maden….. Bedre
service og catering findes ikke!

21-11-99

Cæcilie Norby: Fed, fed klub. Vi siger tusind tak, mange tak, bare tak, og ekstra tak
for en dejlig aften. Danmarks bedste catering ”Exclusive extreme godylle” – og skønne publikummer.

3-12-99

Trine Lise Væring: Utrolig dejlig mad/vin m.m. Vi trodsede en orkan – århundredets
orkan, for at komme op og spille for jer! Og det var det værd. Desværre kommer jeg
ikke hjem til lille Oskar i nat! Det er grænseoverskridende!! Carsten Dahl: Tak for en
fantastisk god behandling og en stormfuld modtagelse!

21-1-00

Christina von Bülow: Hvor var det en dejlig aften her i Holbæk. Vi har haft det sjovt
og glæder os til at komme igen.

5-2-00

Jonas Johansen (MOVE): Holbæk Jazzklub viste sig i aften at være verdens bedste!!!
1000 tak for endnu en uforglemmelig aften.

19-2-00

Close Erase (Norge): Takk for GOD mat, og et flott publikum!!

16-3-00

RBB og Jim Mc Neely: Jim Mc Neely v. introduktion af ekstranummer: RBB spiller
koncerter overalt i verden, men Holbæk Jazzklub er det sted, vi bliver bedst modtaget
– og beværtet! Som tak for et forrygende måltid slutter vi af med endnu et ekstranummer.

14-4-00

Hans Ulrik: 1000 tak for mad + god behandling + dejligt spillested + fint publikum:
Vi kører hjem GLADE!

5-5-00

Uffe Steen: Hvor var det skønt at komme her, få rigtig god mad, herlige mennesker –
og så spille for et dejligt lydhørt publikum . Tusind tak.

2-9-00

Michael Heise: Tak fra Heiseholdet for udsøgt måltid – nu har vi spist og skal op og
spille. Tak!

15-9-00

Kasper Tranberg/Lotte Anker: Michael, tak, endnu,endnu engang for dejlig mad!!!! –
og god musikbehandling.

6-10-00

Jakob Davidsen: Endnu engang TAK fra The Crossover Ensemble og Trine-Lise Væring. Fantastisk klub med god service og stemning.

13-10-00

Susi Hyldgaard: Mere kan man ikke forlange – dejlig stemning, god behandling og
fantastisk mad – så VIL man bare lave en dejlig koncert – man MÅ sådan!
Tusind tak for det.

20-10-00

Solveig Høye: Hvor kan man godt komme til at føle sig godt tilpas her! Opmuntrende
og venlige og søde er i!!!!! Tak…

27-10-00

Bo Stief: 100000 tak for mad – og god behandling – og for en herlig aften.

28-10-00

Pierre Dørge: Hva´ skulle vi musikere gøre uden jer idealister, som arrangerer koncerter og tillige disker op med den dejligste mad og vin – ”vi kniber os endnu engang
i instrumentet…”

28-10-00

Flemming Agerskov: Tak for jeres utrolige engagement – det kan vi leve på længe.

17-11-00

Alex Riel (stadig uden hund): Alt står jo ved det gamle – og det er godt.

2-12-00

Jacob Dinesen: Håber vi kan gøre jer ligeså glade i låget, som i har gjort os.

20-1-01

Flower Machine: Tak til jer alle for en dejlig festlig aften. Tllykke med Spillestedsprisen! Den er fortjent.

27-01-01

DR Big Band/Jim Mc Neely/Leroy Jones: Thanks for the great food and hospitality!
Endnu engang mange tak for en pragtfuld behandling. Tak for udsøgt mad!!

3-3-01

Thomas Clausen: Tusind tak for en dejlig aften! Og sikke en forplejning!! Dejlig
mad!!!

9-3-01

Iain Ballamy: This is a lovely club and the chef set us up perfectly for a good evening!
Flemming Agerskov: Tusind tak for en fantastisk aften. I forstår at skabe det rette
rum.

24-3-01

Helle Hansen: At man overhovedet kan blive så glad….

7-4-01

Central Earth/Simon Spang-Hanssen: Tusind tak for vidunderlig fødselsdagsmiddag.
Prisen er fortsat velfortjent. Dejligt at komme til Holbæk Jazzklub.

11-5-01

Lars Jansson: Tack for god vegetarisk mat o gott flygel!! Jesper Bodilsen: Tusind tak
Holbæk Jazzklub. Danmarks bedste jazzspillested! Morten Lund: Kære Holbæk Jazzklub – for evigt i mit hjerte. Tore Brunborg: Tusan takk for deilig mat.

15-9-01

Kasper Tranberg: Jamen, endnu engang beviste det stærke hold bag Holbæk Jazzklub,
at Elværket er musikernes foretrukne!

29-9-01

Erling Kroner: Endnu engang her! Med en fantastisk solist – Pablo Ziegler – fantastisk
mad og modtagelse. 1000 tak. Pablo Ziegler: I´m very glad to be here. Wonderfull
dinner, wonderfull jazzplace.

14-10-01

Doug Raney: Tak for en hyggelig aften. Maden og atmosfæren vat toppen.

12-10-01

Maria Hiort: Tusind tak for at smide os i Holbækgryden… Der er smil til mange lys i
vintermørket.

13-10-01

Mia Engsager/Henrik Gunde (Lundin Overdrive): Tak for sindssyg god mad!

1-12-01

Sophisticated ladies: Tak for en super behandling – gid alle jazzklubber var som jer!!
– og så selvfølgelig tak for den fantastiske mad og vin.

8-3-02

Michael Blake: Delicious food and beautiful folks. Thank you! Kresten Osgood: Tak
for supermad og hyggeligt selskab. Nu er det vores tur til at trykke den af…

16-3-02

NHØP: Tak for en dejlig aften – pragtfuld mad, pragtfuldt publikum – vi kommer
gerne igen også selv om vi kun skal spise!

6-4-02

Flemming Agerskov: Tusind tak for jeres aldrig svigtende engagement. Lars Juul:
Hejsan. Tusind tak for en hyggelig aften med god mad o.s.v.

13-4-02

Lotte Anker: Som altid en fantastisk middag – medvirkende til en stor – og sjov aften!

4-5-02

Josefine Cronholm: Tack för en väldigt fin kväll och fantastisk middag.

19-5-02

Wayne Krantz: Thank you – we love it here….

23-5-02

Finn Ziegler: Det var jo en aldeles skøn aften, tak for det.

9-6-02

Katrine Madsen: Hvor er her dejligt. Sommer, sol, en stille vind og hyggelige menne
sker. Jeg glæder mig til en dejlig eftermiddag (i museumsgården).

31-8-02

Carsten Dahl/Christina Nielsen: Tusind tak for i aften – en vidunderlig aften. Altid
fedt.

14-9-02

Fumier: 10000000 løkker fandt vi i møddingen. Vi bandt dem alle sammen. I Holbæk
Jazzklub groede der kirsebær på Flemming Højmann. Det var godt….. Perfekt.

5-10-02

Putte Wickmann: En härlig club!!

25-10-02

Alex Riel: Dejlig aften – og sikken vidunderlig mad. 1000000 tak.

2-11-02

Rodrigo Dominguez: Thank you! Great club, great people, great food… What else
could we ask for?

9-11-02

Susi Hyldgaard: Tusind tak for i aften, det er noget ganske særligt at spille her i jeres
klub, fordi i tager jer så godt af os. Det sætter vi meget pris på! Johannes Lundberg:
Tack för god mat och ett varmt mottagende! Ni borda hålla kurs för andra svenska och
danska klubban!

17-11-02

Chris Minh Doky: 1000 tak for endnu en fed oplevelse hos jer!! Og tak, ikke mindst,
for skøøøn middag!! Edward Simon: Thanks for the hospitality and exquisite food!

6-12-02

Nikolaj Hess: Topgodt sted!!!

19-1-03

Chris Cheek: Thank you for the fantastic food + the chance to play here…

7-2-03

Jacob Anderskov: 1000 tak for superb modtagelse som sædvanligt. I aner ikke hvor
meget vi sætter pris på det.

20-2-03

Trine-Lise Væring: Skønt at være her uden orkan, strømnedbrud m.m. Selvom det
også havde sin charme. Som altid er det bare super hyggeligt at være her.

1-3-03

Simon Spang-Hanssen: Endnu en dejlig oplevelse at spille på Holbæk Jazzklub. Skøn
thaisuppe, god lyd og velkomst. Emil Spanyi: Big-big thank for the nice ambiance and
the excellent piano!!!

7-3-03

Tormod Jenset (Hot´n Spicy): Mange tak for fantastisk modtagelse her I Holbæk!
Dejlig mad og sindssyg god stemning.

15-3-03

Bo Stief: Endnu igen igen 1000000 tak for god mad, god stemning, god aften.

26-4-03

Mona Larsen: Tak for i aften – det var jo dejligt og gladt!

24-5-03

Kresten Osgood: 1000 tak for en sindssyg fed aften. Altid dejligt og fordomsfrit.
Uhuru.

14-9-03

Jonas Johansen: 1000 tak for en vidunderlig aften. Steve Swallow: Wonderful!

27-9-03

Lars Jansson: Tusen tack för en som vanligt fin aften, gott flygel, gott lyd, god mat,
vin – det hele!!

4-10-03

Mathias Ståhl: Holbæk rules!! Tack for ett riktigt grymt mottagende, fantastisk mat
och et fint ställa! Thomas Strönen: Det er deiligt å være norsk… i Danmark

10-10-03

Lennart Ginman: Tusinde tak for en meget, meget flot indsats fra jer alle – mad publikum etc. Uffe Steen: Sublimt spillested. Tak!!

1-11-03

Stekpanna – Steve Kershaw: What a fabulous club you have! Thank you for the great
food, warm hospitality – and terrific vibes.

13-12-03

Morten Lund: Tak for en dejlig aften og fantastisk behandling. Stefano Bollani: Ciao
& Grazie!

17-1-04

Niels Vinding: Tusind tak for landets bedste opvartning – det er altid en udsøgt fornøjelse.

21-4-04

JazzPar – Cim Meyer: Skønt at være i Holbæk igen! Jacob Dinesen: Tak for fantastisk
mad & behandling.

8-10-04

Hernan Lugano: The host, the meal, the piano – everything is great!! Thanks a lot
Holbæk people.

10-10-04

Joris Dudli: To the fantastic Holbæk Jazzclub and its people: Thanks for best food and
wonderful hospitality.

13-11-04

Wolfgang Muthspiel: Tank you so much for the great food and lovely vibe!

26-11-04

Mariane Bitran: Thanks for your hospitality! All the best, amities.

30-1-05

Sinne Eeg: Superfed jazzklub!!!

