Theis Jensen blev født i København den 5. august 1938. I teenage-årene lyttede han til de første 78’ere
med Louis Armstrongs Hot Five og Hot Seven, og i foråret 1952 købte han en gammel kornet og begyndte selv at spille jazz. Netop på den tid fik den traditionelle jazz et opsving med »Revival-periodens« start.
Jazzklubber startede alle steder, og datidens unge strømmede til for at lytte til den musik, de allerbedst
kunne lide. Det første band, Theis spillede i, hed »Louisiana Jazzband«. Med dette orkester fik han de
første jobs, og i 1954 blev bandet engageret som pauseorkester i »Montmartre«, hvor det allerede berømte orkester Adrian Bentzons Jazzband spillede. I 1955 opløste Adrian sit orkester, hvori Henrik Johansen
spillede klarinet. Henrik kom en aften ind til pauseorkesteret og spurgte, om de havde lyst til at lave et nyt
band med ham som kapelmester. Således opstod Henrik Johansens Jazzband med følgende besætning:
Henrik Johansen (cl), Theis Jensen (co), Ole Roos (p), Theis’ tvillingbroder Henrik Jensen (dr) og endelig
Freddy »Fræk« Poulsen (bj). Henrik Johansens Jazzband kom kun til at eksistere et års tid, men det nåede
at indspille 4 titler for Storyville Records. Disse udkom på en EP i 1956 - dog med Bent »Kid« Erichsen
på piano i stedet for Ole Roos. Det lod sig ikke i længden skjule, at kemien mellem Henrik Johansen og
de øvrige musikere ikke var, som den skulle være, og i efteråret 1956 skiltes deres veje.
I efteråret 1956 henvendte Adrian Bentzon sig og spurgte, om de havde lyst til at spille sammen med ham.
Det blev til et særdeles frugtbart samarbejde, der kom til at vare i 7 år. Adrian Bentzons Jazzband bestod
af kapelmesteren Adrian (p), Theis (co), Erik »Krølle« Andersen (cl), Freddy (bj,b) og Henrik (dr), og det
blev et populært og efterspurgt orkester ikke blot i Danmark, men også i vore nærmeste nabolande. Bandet foretog i denne periode en række grammofonindspilninger for Storyville Records.
I foråret 1958 spillede »Papa Bue’s Jazzband« i New Orleans Beer Bar på Reperbahn i Hamburg. Trompetisten Hans Jørgen Larsen var holdt op med bandet, og »Papa« havde fundet en tysk afløser Gerhard
Vowinkel, men Gerhard trængte til lidt ferie. Theis fik fri fra Adrian for at hjælpe »Papa« i en måneds tid.
Orkestret spillede 7 dage om ugen fra kl. 20 - 03. Det var meget hårdt for embrochuren og den øvrige fysik,
men det gav også en masse rutine. Langt senere (1975) fik Theis igen lejlighed til at hjælpe sin gode ven
»Papa«, da hans daværende trompetist Finn Otto Hansen netop var holdt op. De turnerede sammen og indspillede også en live-LP fra »Vingaarden« for Storyville Records. Endelig Afløste Theis Joe Errington i en
periode i 2003. Det kom der en CD ud af: Papa Bue’s Viking Jazzband meets Theis Jensen (Music Mecca).
I efteråret 1963 startede Theis/Nyegaard Jazzband med en markant blæsergruppe bestående af Theis (tp),
»Krølle« (cl) og Peter Elliott Nyegaard (tb). Adrian Bentzon var på daværende tidspunkt i gang med at
etablere Det Frie Gymnasium, som han var blevet rektor for. Det var en kæmpeopgave, så han var nødt til
at stoppe som aktiv jazzmusiker. Orkestret var ikke mange uger gammelt, før det indspillede en single for
Storyville Records, nemlig »On The Sunny Side Of The Street / When You’re Smiling«, og allerede i 1965
sin første LP, som siden er blevet fulgt af mange flere LPer og CDer, senest Theis’ Jazzband »All Of Me«
(Music Mecca 2003).
I slutningen af 60erne skete der forskellige udskiftninger i orkestrets rytmegruppe. Freddy havde forladt
bandet for at blive solist som folkesanger og banjospiller. Til gengæld var Adrian vendt tilbage. Bassisten
hed nu Ole »Bas« Christiansen, og Leif Johansson spillede trommer. Orkestret havde travlt, såvel herhjemme som i udlandet, hvor det var blevet mere og mere almindeligt med jazzfestivaler. Omkring midten af 70’erne skete der igen nogle ændringer i rytmegruppen. Hans Otto Jørgensen spillede nu piano, ny
bassist blev Henrik Hartmann, og Hans Nymand kom med på trommer. I 1988 kunne Theis/Nyegaard
Jazzband fejre sit 25-års jubilæum, og i den anledning producerede Storyville Records i samarbejde med
bandet en jubilæums-CD med titlen »The first 25 years«. CD’en udkom i slutningen af 1989 - ganske kort
tid før at Peter Nyegaard efter nogen tids sygdom døde den l8. januar 1990 i en alder af 52 år. Theis/Nyegaard Jazzband besluttede efter Peter Nyegaards død at fortsætte under samme navn med Theis som kapelmester - og med Erik Hansen som ny trækbasunist.
I sommeren 1998 forlod »Krølle« bandet, og Theis besluttede at ændre navnet til THEIS’ JAZZBAND.
THEIS’ JAZZBAND er i dag stadig et aktivt, velspillende og efterspurgt orkester, som kvalitetsmæssigt
tåler sammenligning med de bedste af slagsen - også på verdensplan.

