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Generalforsamling 2018                              

Dagsorden: / Referat 

1.  Valg af dirigent:                                                                                                     

Lars Abel  

Lars Abel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt rettidigt   

2. Valg af referent:                                                                                                 

Kirsten Enemark 

3. Bestyrelsens beretning                                                                                          

v/Ole Kjær, formand                                                                                    

Bestyrelsens beretning kan læses fra side 4 i dette notat 

Kommentarer/spørgsmål til beretningen: 

Charlotte Helsted: Hørte ikke, at beretningen omtalte børnejazzen, hvilket hun 

beklagede. Havde gode erfaringer med disse arrangementer og håbede, at de ville 

fortsætte                                                                                                                    

Svar fra formanden: Flere arrangementer er ikke blevet omtalt i beretningen grundet 

årets store omfang. Men børnejazzen betragter bestyrelsen som en central del af sit 

virke. Så disse events vil fortsætte. 

Preben Valerius: Takkede for den fine 10-års fødselsdagsfest samt for fastholdelsen 

af den høje musikalske standard ved jazz- arrangementerne. 

Anne- Grete Vestergaard: Er ny i klubben - havde fået et årskort i fødselsdagsgave. 

Udtrykte stor glæde over at deltage i arrangementerne. 

Ville gerne høre lidt om, hvad man i bestyrelsen gør sig af tanker for at tiltrække et 

yngre publikum.  

Svar fra formanden: Bestyrelsen er meget bevidst om brug af unge musikere, når 

sæsonprogrammet skal udarbejdes. Håbet er, at det kan være med til at tiltrække 

nogle unge. Ved de udendørs koncerter dukker en del unge op – det samme ved de 

såkaldte Intimevents. Ved aftenarrangementerne er det overvejende et 50+ publikum.  
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Villy Jørgensen: Kan der siges noget om det nye spillested.  Hvornår åbner det? 

Svar fra formanden  Der forventes en ibrugtagning til august/ september 2018. 

Erik Andersen: Ønsker lidt mere uddybning om det nye spillested? 

Svar fra formanden: Det skal erindres, at spillestedet er lanceret som en musikalsk 

arena - fortrinsvis for unge. I beslutningspapirerne står, at andre kulturforeninger 

også vil kunne få adgang. Vi vil dog næppe kunne komme igennem med alle 

jazzklubbens arrangementer. Nu venter vi spændte på at se, hvad de kommende 

måneder vil bringe af muligheder. 

Karsten Sømod: Rådhus Caféen går med planer om at starte en lille musikscene 

med jazzmusik. Hvordan vurderes det? 

Svar fra formanden: Der har været kontakt med jazzklubben om en mulig involvering. 

Vi har i den sammenhæng gjort professionelle musikeres overenskomst gældende 

med betaling af tarif til alle medvirkende musikere. Der har efterfølgende ikke været 

ført drøftelser.  

Inge Mandrup: Dejligt, at der i byen findes en jazzklub, hvor os 50++ nyder at 

komme. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af ”Årsregnskab 2017”                                                                                                               

v/ Jan Engblom, kasserer.                                                                               

Endvidere præsenteres budgettet for 2018.                                                            

Kassereren gennemgik det uddelte regnskab. 

Generalforsamlingen tiltrådte i enighed Årsregnskab 2017.                                     

Budget 2018 blev taget til efterretning.  

5. Indkomne forslag                                                                                                     

Der er ikke modtaget indkomne forslag fra medlemmerne.                                          

6. Fastsættelse af kontingent                                                                               

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019.                                                          

Kontingent:150 kr. pr. person. 

Generalforsamlingen tiltrådte forslaget. 

7. Valg af bestyrelse                                                                                                      

På valg for en toårig periode er:                                                                           

Jørgen Koch Sørensen, Henning Tranberg, Jan Engblom  og                                                                                                    

Kirsten Enemark.                                                                                                         

De tre førstnævnte er villige til genvalg – Kirsten Enemark genopstiller ikke.  

Bestyrelsen foreslår Bente Jakobsen til den ledige bestyrelsespost                             

De af bestyrelsen indstillede kandidater blev alle fire valgt af generalforsamlingen. 

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år                                                          

Tom Skovgaard er villig til genvalg.                                                                                                                                

Bestyrelsen foreslår Birte Hammer-Pedersen til den ledige suppleantpost.  

De af bestyrelsen indstillede kandidater blev begge valgt af generalforsamlingen. 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant                                                      

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Green, som revisor.                                                                                            
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Bestyrelsen foreslår Christian Hindrichsen, som revisorsuppleant. 

De af bestyrelsen indstillede kandidater blev begge valgt af generalforsamlingen. 

10. Evt.  

a) Formanden takkede varmt Kirsten Enemark for sit enestående engagement og 

arbejde for Gladsaxe Jazzklub gennem 9 år.                                    

Generalforsamlingen kvitterede med stående applaus.                                                                                                          

b) Lars Abel blev takket for fornem styring af Generalforsamling 2018. 

    Generalforsamling 2018 blev overværet af 335 medlemmer 

 

 

Referent: Kirsten Enemark                          /                      Dirigent: Lars Abel 

 

Aftenens koncert blev leveret af ensemblet: AK & All That Jazz  
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Generalforsamling 2018 - beretning 

 Jubilæumsåret 2017 blev på alle måder en forrygende sæson – vi slog alle 
tidligere års rekorder, hvad angår antal afholdte koncerter og events, antal 
deltagende professionelle musikere og ikke mindst antal tegnede 
medlemskaber. For bestyrelsen og dens særlige hjælpere var 2017 et 
arbejdsomt år – men vi fandt nu også tiden til at lægge nye spor ud for 
fremtiden.  Så alt i alt ser vi tilbage på jubilæumsåret med stor tilfredshed. 

Men alle skal I være opmærksomme på, at uden økonomisk støtte fra 
Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond havde flere ting ikke kunnet lade 
sig gøre. Derfor er vi begge disse instanser megen tak skyldig. Både 
kommune og stat har således fundet kvalitet i klubbens kulturarbejde. Denne 
støtte er opnået i samtlige af klubbens ti leveår – og er fortsat her i 2018. Tak 
for det!  

I tørre tal kan vi fortælle jer: 

 At klubbens medlemstal med udgang af 2017 var på 633 medlemmer - 
en stigning på over 13 % i forhold til udgangen af kalenderåret 2016 

 At antallet af professionelle musikere til klubbens indendørs/udendørs 
koncerter samt særlige events løb op i 233 personer – og de kom både 
fra det nationale og internationale jazzmiljø. Vi favnede bredt… fra 
duoer til de største ensembler.  

 At over 6.000 publikummer deltog i klubbens 40 arrangementer  

Med sidste års generalforsamling in mente har bestyrelsen fortsat linjen med 
at fastholde gode musikalske traditioner, men også vist vilje og mod til at 
afprøve nye ting.                                                                                       
Denne tobenede strategi gav I os opbakning til for et år siden. 

I 2017 kunne vi fx præsentere jer for et nyt stort jazzprojekt: Jazzen i 
Danmark / Jazzens Ensembler. Over syv temaaftener formidler vi dels 
jazzviden ved nogle landets ypperste jazz-journalister og ved at præsentere 
jer for nogle af den aktuelle jazzscenes dygtigste musikere. Tit er der tale om 
helt nye musiker-konstellationer ved disse temaaftener.                              

Sådanne storprojekter vil vi ikke kunne løfte alene. Derfor fortsætter vi gerne 
det særlige kultursamarbejde med Bibliografen, Telefonfabrikken og 
Gladsaxe Oplysnings Forbund. En samarbejdsmodel, som nu har stået på i 
over fire år, og som alle parter profitere af.  

Glædeligt er det nu at konstatere, at andre kommuner, jazzklubber og 
oplysningsforbund har fundet sammen i tilsvarende partnerskaber.                                                                 
Og vi er – i al beskedenhed – ret så stolte over at have leveret startskuddet til 
en anderledes jazzudvikling i andre byer.   
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En særlig tak… 

 

Alle har I nok bemærket, at bestyrelsen har rigtig gode venner til løbende at 

løfte årets mange teknisk-praktiske opgaver sammen med os. En 

grundstamme af solide og dedikerede hjælpere.                                                                                                    

Sikkert er, at uden denne store iver og hjælpsomhed var vi mange, der ville 

være slidt et godt stykke ned til sokkeholderne. Disse ’jazzens arbejdsmænd 

og -kvinder’ vil jeg gerne bede jer om at rette en særlig tak til: 

Kim Vulpius har endnu et år leveret en stor indsats vedrørende arbejdet med layout af 

plakater, avisannoncer, design af medlemskort og Bromølle-programmet. Kim er også den 

hjælper, der servicerer alle vores gæstende musikere.                            

Lone Schubert står for den smukke borddækning i forbindelse med klubbens 

indendørs arrangementer både i kulturhuset og andre spillesteder. Hun 

pudser hver gang de middelalderlige kandelabre, så de pryder buffetbordene. 

Derudover giver Lone en hånd til store som små arbejdsopgaver. 

Bo Bülow og René Rose stiller fortsat op til arrangementernes fysiske 

knokleri. De to herrer slæber rundt med vanddunke, vinkasser, fustager, 

køleskab, fadølsanlæg og meget andet. Altid leverer Bo og René en venlig 

betjening i klubbens jazzbar. Uanset i hvilken bydel og på hvilken ugedag kan 

vi regne med deres støtte.                                                                            

Mogens Rose står fortsat for produktionen af klubbens smukke medlemskort. 

Ved årsskiftet havde han således skrevet og lamineret over 600 

medlemskort. Og denne produktion står på over hele kalenderåret i takt med 
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nye medlemmers ankomst. De fine bordkort til klubbens 

jubilæumsarrangement var ligeledes skabt af Mogens  

Birthe Mortensen, Rita Agerholm og Lone Barvild stiller altid op og leverer 

en solid indsats, når der skal anrettes til spisning ved arrangementerne. Også 

kaffe/kagebordet administreres af disse tre piger.  

Gitte og Tina Frølich – døtre til Sussi – er de ofte usynlige hjælpere, der 

rydder op efter os, når vi har indtaget vores måltider på Telefonfabrikken. 

Deres oprydning og opvask efterlader et nærmest skinnende køkken.     

Bjarne Steinmann Thygesen, Thomas Larsen og Mik Neumann er fortsat 

klubbens lyd- og lysmænd, der til arrangementerne slæber rundt med kasser, 

kabler, mikrofoner for at skabe den optimale lyd og lyssætning for os alle. 

Bjarne og Thomas har begge været med i en årrække – både udendørs og 

indendørs. Mik er forholdsvis ’ny dreng i klassen’, og dækker de store 

kirkekoncerter og særlige events med fx big bands. 

Kim Malmqvist og Kaj Bonne er klubbens fotografer, der foreviger 

sæsonens mange bands og deres lyd for os alle.                                                                                               

På klubbens hjemmeside, på Facebook, i nyhedsbrevene, i lokalavisen og 

som roll-up finder I deres arbejdsresultater..  

Mette Edlers er vores ’nye pige i klassen’. Det er Mette, der har stået for det 

fine grafiske arbejde med flyers, plakater og ikke mindst årsprogrammet for 

2017 – og nu også for 2018 

Henrik Wolsgaard-Iversen, Kjeld Frandsen og Per Møller Hansen har de 

seneste fire år udgjort en faglig sparringsgruppe for bestyrelsen. Disse 

erfarne jazzfolk bakker op om klubbens visioner og understøtter vores 

udvikling med al deres viden.   

Endelig skal også nævnes Jumboklubben. En forening, som til en række af 

vore arrangementer sender nogle af deres betroede folk ud for at hjælpe til 

med opstilling af scene, borde, stole m.m..  Akkurat som det er sket til i aften.  

Summa summarum: Over 20 afgørende tandhjul i vores lokale jazzmaskine.  

Sidst, men bestemt ikke mindst, bør også nævnes de 8 jazzkolleger, der 

sidder her foran scenen. Disse gode venner har endnu et år lagt hundreder af 
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frivillige timer i det lokale jazzarbejde. Dette hold har været afgørende for at 

idéer og visioner også i 2017 blev til virkelighed. De tør tænke ud af boksen - 

de er indstillet på at betræde nye stier. Og de er ikke til fals for de bekvemme 

løsninger, når opgaver skal klares. Derfor er det en stor fornøjelse at være 

sammen i maskinrummet Tak for det! 

  Årets gang – særlige events  

Gladsaxe Jazzklubs mange koncerter og events har musikkvaliteten 

som absolut omdrejningspunkt – uanset om det er indendørs eller 

udendørs. 

I jubilæumsåret blev der gennemført 40 koncerter og events – og med 

både danske og udenlandske musikere. Årets repertoire kunne således 

præsentere musiker-konstellationer, fra duoer til big bands og sågar et 

folkekor. 

Der er blevet budt på mange af jazzens genrer så som: Swing, jump, 

funk, soul, blues, gospel, New Orleans-jazz, ragtime og jazz, inspireret af 

amerikansk folkemusik. 

Og vi brugte i 2017 store dele af byen som musikarena. Vi har afviklet 

koncerter i: Kulturhus Telefonfabrikken, Bibliografen, Pladsen på Søborg 

Hovedgade, Aldershvile Slotspark, Søborg Kirke, Stengård Kirke, Aldershvile 

Slotspavillon, koncertaulaen på GXU (tidligere Marielyst Skole) og i Grønnemose Skoles 

Festsal.  

Sidste års sæsonprogram bragte mange store musikalske øjeblikke til 

Gladsaxe, og det vil føre for vidt i denne mundtlige beretning at omtale dem 

alle. Men nogle skiller sig nu ud. 

 

Musikprojekterne, Jazzens Saga, Jazzens Stjerner og Jazzen i Danmark, 

gav os større indsigt og forståelse af jazzmusikken. Vores vante musiksmag 

blev udfordret. Mange af jer kvitterede positivt for disse øjenåbnere. 

Dækkende for den megen ros var Jørgen Øder Madsens formulering efter 
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en temaaften: ” Det her er altså stort – lov mig, at det aldrig hører op”.                        

Jørgen har været med fra klubbens start i 2007.  

Som mange af jer ved, har vi siden 2014 haft et konstruktivt tværfagligt 

samarbejde med Kulturhus Telefonfabrikken, Bibliografen og Gladsaxe 

Oplysnings Forbund om disse musikprojekter. Og her i 2018 gennemfører vi 

med vores samarbejdspartnere i disse uger projekt, Jazzens Ensembler.  

En jazz- trilogi i form af en foredrags- og koncertrække er på den måde 

blevet skabt over de sidste fire år. Og det vil vi i bestyrelsen se nærmere på 

med 2019 for øje. Jeg vil tillade mig at kalde dette samarbejde mellem 

kommune og foreninger for unikt. 

 

Hvert år den 30. april fejrer UNESCO over hele kloden en særlig 

mærkedag, International Jazz Day. Det samme gør vi i Gladsaxe. I 2017 

var det således 4. gang, at vi gennemførte et arrangement i Aldershvile 

Slotspavillon – og med liveoptagelse af koncerten.                                                            

Den svenske trompetist, Björn Ingelstam, skabte sammen med seks 

kolleger hermed grundlaget for klubbens 4. CD-udgivelse.  

I 2018 agter vi at producere nr. 5 i rækken af CD-udgivelser – den 

herboende amerikanske bassist og vokalist, Kristin Korb, er blevet 

udpeget til opgaven. 

Og som nogle af jer måske har tænkt over, så ligner det efterhånden 

dannelsen af et internationalt band. Og det er ikke så tosset tænkt.                                                           

Vi arbejder målrettet på, at Gladsaxe Jazzklub i 2019 vil kunne 

præsentere et nyt band på den danske jazzscene:                                

THE UNESCO JAZZ & BLUES BAND.  
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Og i 2017 gik Gladsaxe Folkekor og jazzklubben endnu engang i 

samarbejde om et større projekt. Det skete sidst i november 

måned med arrangementet: Julekoncert med Kor og Big Band i 

Stengård Kirke. Over 350 deltagere fyldte kirkerummet til sidste 

plads – og tårerne dannede nærmest en lille bæk med Bobo 

Morenos smukke vokal. Nævnes skal, at kommunens 

Folkeoplysningsudvalg støttede julekoncerten med et fint tilskud.  

 

I efteråret 2017 indgik vi i et venskabsbysamarbejde med GIV – Gladsaxe 

Internationale Venskabsforening. Rejsemålet var den engelske by, Sutton, 

der er én af Gladsaxe Kommunes 16 venskabsbyer.  

Denne kulturrejse med knap fyrre deltagere bragte også rejseselskabet til 

London, hvor bl.a. teater- og parlamentsbesøg samt jazzmusik i Soho var en 

del af det velorganiserede program. Gode bekendtskaber blev skabt under 

dette ophold. Jazzklubben har tidligere arrangeret rejser til venskabsbyen, 

Neubrandenburg (D), og til jazzens fødeby, New Orleans. 
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Og nævnes skal naturligvis også jazzklubbens store 10-års jubilæumsfest 

med knap 300 medlemmer. Festen blev afviklet i Grønnemose Skoles 

Festsal, og vi vurderer i bestyrelsen arrangementet som vellykket. 

Festlige og rørende taler ved borgmester Trine Græse og KFIUs fornand, 

Katrine Skov – og klubbens gode ven, Henrik Wolsgaard-Iversen, belærte os 

under sin tale om, at han denne aften ikke ville byde selskabet op til at råbe 

”Hurra” for jazzklubben. Historisk viser det sig nemlig, at dette hyldestråb 

faktisk har en ganske anden og ubehagelig betydning.  

På de russiske stepper i 1200-tallet udviklede Djengis Khans hære det 

blodige kampråb: Ura!, og det betød dræb!                                                     

Vi undlod derfor at råbe ”Hurra” til jubilæumsfesten. 
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Årets særlige initiativ 

 

Med jubilæumsåret fulgte et ganske særligt initiativ: Gladsaxe Jazzklubs 

Intimscene. Denne nye musikplatform for jazzmusikken blev i 2017 etableret 

i café Drop Inn på Telefonfabrikken. Forsøgsvis blev der i løbet af året afholdt 

4 forskellige arrangementer fordelt over kalenderåret. 

Intimscenen har til formål at tilbyde medlemmer og øvrige gæster et enklere 

setup – og uden det vante tilbud om spisning forud for en koncert. Med den 

nye platform sigtes der mod smallere jazzgenrer, nye musiker-konstellationer 

og Bands of Tomorrow.                                                                                       

Den nye platform skal betragtes som et supplement til klubbens store 

arrangementer i Dansesalene. 

Klubmedlemmer har vurderet initiativet som interessant og nyskabende – og 

vist interesse ved fremmøde. I lyset heraf har bestyrelsen ønsket at 

videreføre konceptet samt øge antallet af koncerter her i 2018. I kan finde 

disse særlige arrangementer i årsprogrammet, der ligger på bordene. 

Fremover har Gladsaxe Jazzklub således både en stor og en lille scene. 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i efteråret 2017 at yde 

økonomisk støtte til videreførelsen af den nye musikplatform.  
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Klubbens Økonomi  

Stram økonomistyring kendetegner fortsat jazzklubbens drift. For tiende år i 

træk kan vi fremlægge et regnskab i balance. Ved et hurtigt blik på klubbens 

årsregnskab, ser det umiddelbart ud til, at vi lander med et større underskud. 

Men her skal I huske på, at sidste års generalforsamling nikkede til, at 

bestyrelsen kunne bruge 30.000 kr. af egenkapitalen til klubbens 

jubilæumsfejring. Derfor var jubilæumsfesten også kun forbeholdt klubbens 

medlemmer.  

Regnskabets slutresultat viser imidlertid et mindre underskud end forventet – 

og det er jo ikke så ringe. Kasserer, Jan Engblom, vil om lidt gennemgå det 

uddelte Regnskab 2017.  

Med 40 årlige arrangementer vil nogle være mere succesfulde end andre. 

Samlet kan vi tale om gynger og karruseller – eller om forbundne kar, om 

man vil.                                                 

For andet år i træk måtte vi i bestyrelsen desværre konstatere en vigende 

tilslutning til Bromølle Jazzweekend. Og med den konsekvens, at det 

samlede ophold resulterede i et underskud.  

På den baggrund besluttede bestyrelsen i oktober måned, at Bromølle-

prospektet måtte lukkes ned. Det blev til 7 herlige år på den gamle 

landevejskro i Vestsjælland, og jeg ved, at flere af jer vil begræde denne 

beslutning. Men som vogtere af klubbens økonomi, kan bestyrelsen ikke 
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længere fastholde denne jazzweekend i Bromølle-skoven.                                   

Vi må ryste posen… og forsøge os med noget nyt. Selve konceptet tror vi på.   

Afgørende for klubbens sunde økonomi skyldes især et stigende medlemstal.                                                                                                 

Med udgangen af 2016 var vi 557 medlemmer.                                                               

Med udgangen af 2017 var vi 633 medlemmer - en medlemsfremgang på 

godt 13 %.        

I klubbens nu 10-årige historie har der været medlemsfremgang hvert år.                            

I dag kan vi således nyde æren af, at være landets største ikke-kommercielle 

jazzklub.  

Med fastholdelse af et stabilt medlemstal, med jeres enestående opbakning til 

klubbens mange koncerter/events og med kommunens/statens fortsatte 

økonomiske støtte, vil vi kunne fastholde den høje musikalske kvalitet og 

trække mange af landets dygtigste jazzmusikere til Gladsaxe. Tilmed vil vi 

kunne invitere anerkendte internationale musikere til vores forskellige 

musikarenaer.                                                                      

Og med en sådan samlet opbakning, vil der ikke være grænser for, hvad en 

tændt bestyrelse vil kunne finde på af idéer med det formål løbende at udvikle 

vores fælles elskede jazzklub. 

 

Øvrige forhold 

Som omtalt på sidste års generalforsamling kan et nyt spillested i Gladsaxe 

forventes taget i brug til efteråret. Og det tror jeg bestemt, at de unge vil 

glæde sig til.                      

En selvejende institution er nu blevet skabt - en bestyrelse er blevet nedsat, 

hvor også unge har fået sæde. Og om ganske få uger vil også en daglig leder 

være tiltrådt.                                                                                                                            

Fra Gladsaxe Jazzklubs side ønsker vi det bedste for denne nyskabelse.  

Men…. mange musiske foreningers brændende ønske om et professionelt 

indrettet spillested for de voksne forstummer jo ikke med dette nye spillested, 

fortrinsvis for de unge. Alle ved – senest markeret op til kommunalvalget – at 
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der venligt og ofte er blevet anmodet om en kulturpolitisk hjælpende hånd til 

alle os andre.   

Vi har efterhånden vanskeligt ved at forstå den manglende erkendelse af de 

musiske foreningers behov. Vi forsøger efter bedste evne at arbejde 

professionelt med de ’værktøjer’, der nu engang ligger i kulturhusets 

værktøjskasse. Men det er ved gud et slæb. 

Det efterlader et indtryk af, at man ikke ønsker at skabe optimale rammer for 

det brede publikum, for gæstende professionelle musikere og ikke mindst for 

os, der året rundt knokler rundt med scenestykker, lys/lyd, borde/stole, 

køleskabe, garderobestativer, tunge løft af klaverer etc..  

Og betragt nu ikke denne omtale som klynk - det er blot en nøgtern 

videndeling om vores virkelighed i bestræbelserne på at skabe en 

professionel musikarena her i byen.  

 

I 2017 fik vi afprøvet et tværfagligt samarbejde med nogle nye foreninger fra 

Telefonfabrikken. Det skete i forbindelse med Gladsaxedagen, hvor Gladsaxe 

Viseforening, Glad Dans Gladsaxe og Gladsaxe Jazzklub gik sammen om at 

skabe Musiklunden i Rådhusparken. 

De tre foreninger havde lagt et fælles program med livemusik, dans og fælles 

promovering. Arrangørerne bag Gladsaxedagen var i den grad 

understøttende for dette nye initiativ. En god oplevelse. 

I 2018 forventes flere musiske foreninger fra Telefonfabrikken at koble sig på 

konceptet.  
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Godt på vej i 2018 

Med 4 arrangementer i januar måned har vi fået en forrygende start på 2018 

med samlet over 700 deltagere. Og i aften lever vi fortsat op til de senere års 

deltagerantal i forbindelse med klubbens generalforsamling – vi er i aften over 

300 deltagere. Så vi er fortrøstningsfulde for sæsonen. 

Program 2018 ligger foran jer på bordene. Her kan I læse om samtlige 

arrangementer.  Og dog…                                                                                                                      

Allerede nu har yderligere to arrangementer presset sig ind i sæsonen: 

 Vi tilbyder en særlig aften i Bibliografen med livemusik og spillefilm.                       

”Så længe jeg lever” er en ny film om sangeren John Mogensen.                      

Musik og film tilbyder vi til medlemspris: Onsdag d. 14. marts kl. 18.30 

 Og endnu engang arrangerer vi med Gladsaxe Folkekor en julekoncert 

med kor, big band og en yndet vokalist. Datoen er søndag d. 25. 

november. 

Afsluttende endnu engang tak til klubbens mange samarbejdspartnere.                

 Tak til Gladsaxe Kommune og kommunens kulturinstitutioner 

(Bibliografen/bibliotekerne, Kulturhus Telefonfabrikken) 

 Tak til Gladsaxe Oplysnings Forbund 

 Tak til klubbens leverandører: Konditoriet Grannys House, Irma, 

Ostedelikatessen, Bagsværd Slagteren, DeliChancen, Det Grå Madhus 

og Madkartellet.                                                 

 Tak til klubbens øvrige spillesteder: Aldershvile Slotspavillon, 

Grønnemose Skole, Søborg og Stengård Kirker 

 Tak til: Statens Kunstfond og klubbens faglige sparringsgruppe. 

Tak for jeres store opbakning i 2017 

 

 

                                                                         

 

 


