
Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub for 7. år i træk kan afholde en hyggelig weekend med 
kroophold, underholdende jazz og masser af dans. 

Endnu engang vil den gamle landevejskro, Bromølle Kro, danne rammen om weekenden, hvor jazzklub-
ben har lagt beslag på kroen og dens personale. 

 
Weekenden er fastlagt til: 

 

Fredag den 15. - søndag den 17. september 2017  
 

De følgende sider omtaler program, tilmeldingsfrist, opholdspris m.m. 
 

God læsning!  

 

SWINGENDE JAZZ i 10 ÅR 



 
 
 
Fredag den 15. september 2017 
 
Kl. 15.00—17.00  
Ankomst / indlogering / kaffe / te / kage 
 
Kl. 18.00  
2 retters menu efterfulgt af kaffe/te 
              (drikkevarer for egen regning) 
 
Koncert: Chris Tanner Trio  / Norbert  Susemihl 
 
Lørdag den 16. september 2017 
 
Kl. 08.00—09.30 
Morgenbuffet med kaffe/te 
 
Kl. 10.00—11.30 
Her og der og alle vegne.. 
 
Klarinettist m.m. Elith ’Nulle’ Nykjær Jørgensen 
causerer og spiller. 
(formiddagskaffen serveres undervejs) 
 
Kl. 12.00—13.00 
Frokostbuffet 
(drikkevarer for egen regning) 
 
Kl. 13.00 -  
Eftermiddag på egen hånd… 
 
Det naturskønne område ligger lige for at nyde.    
En række seværdigheder og særlige aktiviteter vil   
blive præsenteret, når tiden sig nærmer.      
                  
Kl. 18.00   
3-retters menu efterfulgt af kaffe/te 
(drikkevarer for egen regning) 
 
Kl. 20.00—23.00                                              
Koncert: Hans Knudsen Jump Band 
 
Søndag den 17. september 2017 
 
Kl. 08.30—10.30 
Fortsat 40 år imellem….  
                                                                                                                                                                   
v/pianisterne Lasse Jensen & Tom Skovgaard 
Brunch-koncert med kendte pianister 
   
Kl. 10.30 
Farvel og tak for denne gang… 
 
Kl. 10.35—11.00 
Afregning for drikkevarer og afrejse 

Sted:  
Bromølle Kro, Slagelsevej 78, Jyderup, Kalundborg 
   
Pris:  
Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub 2135 kr. pr deltager 
i delt dobbeltværelse.                                                  
Ikke-medlemmer af Gladsaxe Jazzklub 2435 kr. pr. 
deltager i delt dobbeltværelse.                           
Samtlige værelser har bad og toilet, telefon, fjernsyn 
og gratis trådløst internet. 
 
Transport: 
Transporten til Bromølle finder sted på egen hånd. 
Gladsaxe Jazzklub koordinerer gerne kørsel  mellem 
medlemmer. 
 
Tilmelding:  
Booking af pladser fra: Fredag den 3. februar 2017 
Tidsfrist for tilmelding: Torsdag den 1. juni 2017                  
Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub har fortrinsret til 
weekenden. 
 
Tilmelding sker ved  indbetaling af depositum via                
klubbens hjemmeside (billetsystem): 
 www.gladsaxejazzklub.dk                                
Har du ikke adgang til computer, kan tilmelding ske 
ved henvendelse til kasserer Jan Engblom               
Tlf. 28 40 37 15 
Tilmelding sker efter princippet ’først-til-mølle’. 
 
Depositum:                                            
600 kr. pr. deltager 
Depositum indbetales senest: Torsdag d.1 juni 2017 
Restbeløbet (1.535 kr.) indbetales senest tirsdag      
den 1. august  
  
Indbetaling: 
Depositum og restbeløb indbetales via billetsystemet 
på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 
                 
Afbestilling:  
Ved afbestilling mindre end 3 måneder før jazzweek-
enden beregnes et afbestillingsgebyr på 40 % af del-
tagerprisen. Ved afbestilling mindre end 1 måned før 
jazzweekenden er afbestillingsgebyret 75 % af delta-
gerprisen.  
Afbestilling skal altid foretages skriftligt og sendes til: 
Ole Kjær: jazzole.kjr@gmail.com 
 
                 
 
                 

SWINGENDE JAZZ i 10 ÅR 



     Chris Tanner Trio  feat.   Norbert Susemihl 
 
                              
Chris Tanner trio spiller et mix af 
swing, blues og New Orleans-
klassikere. 
Den australske klarinettist Chris   
Tanner formår altid at skabe en in-
tens og medrivende stemning. 
 
Trioens regelmæssige tirsdags-gig 
Under Trappen på Charlie Scotts i  
Indre By har i et par år givet jazzel-
skende københavnere en smagsprove 
på den pulserende australske jazzsce-
ne. 
 
Fredag aften får trioen følgeskab af 
den kendte trompetist, Norbert      
Susemihl. Få har som han kendskab 
til den ægte New Orleans-sound. 
Hvert år drager han i flere uger til 
jazzens fødeby for at spille med de lokale musikere. 
 
Besætning: 
Chris Tanner (AUS), klarinet og vokal; Norbert Susemihl (D), trompet og vokal; Henrik Bay 
(DK), guitar og Jens Christian Andersen (DK), bas. 

Her og der og alle vegne.. 

Han hedder Elith Nykjær Jørgensen, men de fle-
ste vil mene, at han blot hedder Nulle. Han er 
jazzmusiker, manuskriptforfatter, skuespiller og 
tidligere tv-medarbejder. 
Nulles jazzkarriere begyndte i Cap Horn i       
Nyhavn – det var i begyndelsen af 1960’erne. 
Her fik han fodfæste i den traditionelle jazz.                                                                                                 
I de efterfølgende år spillede han sammen med 
en række kendte danske bands (fx Fessors Big 
City Jazzband), indtil han i 1982 dannede sit 
eget ensemble, Verdensorkestret. Et orkester, 
der i adskillige år har spillet rundt omkring på 
kloden.                                                                                                   
Som musiker spiller Nulle både klarinet, altsaxo-
fon og mundharmonika. 
 
Den 8. februar 2017 fyldte Nulle 80 år – og fort-
sat er han aktiv herhjemme og i udlandet.                                                                                            
Lørdag formiddag causerer han om sit aktive 
musikerliv og giver uden tvivl nogle numre med 
sin trofaste følgesvend, klarinetten. 
Bliv klogere på en stor personlighed fra dagens 
danske jazzscene.  



Fortsat med 40 år imellem.. 
 
 
 
Der er nærmest tale om et folkekrav til under-
holdningen, når jazzweekenden skal rundes af 
søndag formiddag. 
Hvert år har det været en fornøjelse at have haft 
pianisterne Lasse ’Boogie’ Jensen og Tom 
Skovgaard på besøg under morgenbuffeten. 
Denne 7. jazzweekend bliver ingen undtagelse. 
 
Endnu engang får vi således lejlighed til at læg-
ge ører til ragtime, swing, boogie m.m., fremført 
af jazzklubbens gode venner. 
Hver for sig og sammen vil disse to eminente 
pianister skabe en god afslutning på jazzweek-
enden, mens kaffen nydes i ’Den Blå Sal’. 
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Hans Knudsen Jumb Band har til udelt glæde spillet på utallige danske scener og dertil en 
del europæiske.  
Med rødderne godt forankret i New Orleans-traditionen, bydes der på en gumbo af jazz, jump, rhythm
-and-blues, boogie-woogie, soul og egne kompositioner. Alt spillet med en personlig og råswingende 
sound, men aldrig uden elegance og et fint stænk af sentimentalitet. 
 
Et medrivende spillehumør er kvartettens kendetegn. Og det er overflødigt at sige, at det lørdag aften 
kommer til at swinge i den gamle krostue. Ægte dansemusik står på programmet!  
 
Besætning: 
Hans Knudsen, piano og vokal; Hans Leonardo Pedersen, saxofon og vokal; Henrik Simon-
sen, trommer og Jens Sølund, bas. 
 
 

Hans Knudsen Jump Band 


