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Velkommen

Velkommen til Gladsaxe Jazzfest 2018 – den ottende af slagsen i samarbej-
det mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub. 

Som opvarmning til sommerens mangfoldige jazzfestivaler rundt om i landet 
– Silkeborg, København, Aarhus, Maribo, Femø, Slangerup m.fl. – bliver der 
også i år tilbudt syv udendørs koncerter af høj musikalsk kvalitet.

Unge og mere erfarne musikere vil over de tre jazzdage præsentere flere af 
jazzens genrer : New Orleans-jazz, Swing, Blues, R&B, Funk m.fl.

Søndagens sidste koncert bliver samtidig en release-koncert, hvor jazz-
klubbens CD nr. 5 vil blive præsenteret. I år bliver det med den amerikanske 
bassist og vokalist Kristin Korb i front. Den amerikanske musiker har samlet 
et hold af dygtige kolleger til at bakke hende op med CD-udgivelsen. 

Tak til Gladsaxe Kommune, der – med økonomisk støtte til musikalske aktivi-
teter – ønsker at skabe en aktiv og levende by. Og ikke mindst en stor tak for 
viljen til at understøtte det lokale jazzmiljø og dermed bane vejen for gode 
musikalske øjeblikke for byens borgere – og dens mange gæster.

Velkommen til tre swingende jazz-dage i Gladsaxe !

Tekst: Ole Kjær og Tom Skovgaard
Foto: Kaj Bonne, Kim Malmqvist, Mette Kramer Kristensen med flere
Design og layout: Mette E
Tryk: GPV
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80 Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Fredag 15. juni . Kl. 16.00-18.00 Fredag 15. juni . Kl. 18.30-20.30

Swinghouse Orchestra
Swinghouse Orchestra fører dig med swingende rytmer og elegance til-
bage til den dekadente swing-æra, hvor klubberne sydede af jazz og dans. 
Med en moderne tilgang til musikken bliver traditionerne ført op til nutiden 
og får nyt liv. 
 Orkesteret blev dannet i 2010 på det legendariske spillested Copen-
hagen Jazzhouse i tæt samarbejde med det københavnske dansemiljø. Al 
musikken er arrangeret af den danske sanger og trompetist Peter Marott, der 
har samlet fem af Danmarks største musikalske personligheder omkring sig 
samt sangerinden Mette Nadja.
 ’Jeg elsker musik, der swinger. Jeg elsker musik, der får publikum til at 
danse. Jeg elsker musikere, der har deres helt personlige sound og udtryk. 
Jeg elsker detaljen og helheden ... Alt dette har jeg forsøgt at samle i mit 
Swinghouse Orchestra’, fortæller Peter Marott. I efteråret 2017 udkom orke-
strets debutalbum, der ganske enkelt hedder Swinghouse Orchestra.

Besætning: Peter Marott (vokal/trompet); Mette Nadja (vokal);  
Jan Harbeck (tenorsax); Mads Hyhne (trombone); Mads Søndergaard (piano);  
Lennart Ginman (bas) og Morten Ærø (trommer). 

Besætning: Per Hansen (vokal); Emil Lillelund (vokal);  
Tobias B. Uglebjerg (guitar og vokal); Jens Zeuthen (bas og vokal);  
Knud Mortensen (keyboard); Anders Kramshøj Bonfils (trommer);  
Roald Berg (altsax); Tav Klitgaard (trompet) og Brian Thorsbro (tenorsax).

Copenhagen  
Blues Brothers
Copenhagen Blues Brothers leverer den vaskeægte Chicago Blues á la 
Elwood og Jake Blues – kendt fra kultfilmen The Blues Brothers. Orkestret 
besøgte Gladsaxe Jazzfest 2017, og det fyldte cirkustelt summede af god 
underholdning – og masser af dans. Et ’folkekrav’ om et genvisit var ikke til 
at tage fejl af. Fredag aften vil der således igen kunne lyttes til råswingende 
blues, rythm ’n blues og soulmusik, når den ni mand store besætning tager 
scenen i brug. 
 Det var en stor fælles kærlighed til soul- og bluesmusikken, der i tider-
nes morgen samlede musikerne i Copenhagen Blues Brothers. Bandet tryk-
ker den fortsat af i sorte jakkesæt, solbriller og slips – og der kan forventes 
en musikalsk cocktail af den til tider overraskende slags.
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Bourbon Street  
Jazzband 
Bourbon Street Jazzband er uden tvivl kendt af de fleste jazzelskere. Ban-
det spiller traditionel jazz, boogie-woogie og swing i en meget udadvendt og 
dansevenlig stil. Blæserarrangementerne er overbevisende – rytmegruppen 
og vokaler er medrivende. Godt gået af et orkester, der blev dannet i 1956 
og fortsat med to af de stiftende medlemmer, som markante profiler.
 Mange musikere har passeret gennem orkestret i løbet af de godt tre 
snese af år. Men de sidste mange år har besætningen været uændret, og det 
er én af grundene til, at Bourbon Street Jazzband har den unikke lyd og det 
tætte sammenspil, der tilsammen har gjort det gamle orkester til publikums 
yndlinge overalt på festivaler og i klubber. Både herhjemme og i det store 
udland.

Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80 Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lørdag 16. juni . Kl. 12.30-14.30 Lørdag 16. juni . Kl. 15.00-17.00

Blues for Four
Blues for Four er en sammensat kvartet til Gladsaxe Jazzfest 2018 – og 
bluesgenren er omdrejningspunktet.
 Både pianisten Hans Knudsen og guitarist Ronni Boysen er prisvin-
dende musikere. Begge er de blevet hædret med titlen som ’Årets danske 
Bluesnavn’ efter mange års anerkendende indsats – både nationalt og inter-
nationalt – som formidlere og fortolkere af bluesmusikken. 
 Forkærligheden for New Orleansblues lader sig ikke fornægte – en 
blandingsform med ingredienser af jump blues, funky rythm ’n blues og 
traditionel jazz. At bysbarnet Hans Knudsen har kastet sig så helhjertet over 
bluesgenren, beror bestemt ikke på en tilfældighed. I en lang årrække var han 
akkompagnatør for én af de mest flittige og alsidige New Orleans-kunstnere, 
nemlig sangerinden Lillian Boutté. 
 De to prisvindere får på scenen kompetent følgeskab af nogle af jazzmil-
jøets dygtigste kolleger. Begge er eksemplariske repræsentanter for deres 
instrumenter, og de har da også indgået i konstellationer med nogle af lan-
dets største jazzmusikere.
 Velkommen til en elegant swingende eftermiddag i Søborg.

Besætning: Hans Knudsen (keyboard); Ronni Boysen (guitar);  
Morten Ankarfeldt (bas) og Niclas Bardeleben (trommer).

Besætning: Gerhard Ellerbæk (trompet); Kurt Heegaard Jacobsen (banjo og vokal); 
Per Jegbjerg (trombone); Finn Odderskov (klarinet og sax);  
Kim Nedergaard (piano og vokal); Jørgen Nielsen(bas) og Heine Poulsen (trommer).
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 17. juni . Kl. 11.00-11.45 Søndag 17. juni . Kl. 12.00-14.00

Før jazzen slippes løs ...
Tag børnene og børnebørnene med til Slotsparkens Cirkusforestilling  
– og inden rytmerne slippes løs for alle med hang til jazzmusikken.
 ’Cirkus Panik er oplevelser og udfordringer. Det er klovnerier, akrobatik, 
ethjulede cykler, ild og dramatik. Men det er langtfra et almindeligt cirkus.  
Vi vil nemlig både underholde – og underholdes’, fortæller cirkusdirektør 
Tatiana. 
 Cirkus Panik er et af de få tilbageværende, gammeldags gøgler- familie-
cirkus. Der er blevet turneret landet rundt i mere end 25 år – og der flyder 
cirkusblod i årene.

Besætning: Henrik Egholm Petersen (vokal); Stig Kaufmanas (piano);  
Filip Koch (guitar); Morten Hintze (bas); Nils Vinding (trommer); Hans Nybo (altsax); 
Trond Clements (tenorsax); Jesper Løvdal (altsax); Henrik Bolberg (trompet);  
Jens Gotholdt (trompet) og Niels Gerhardt (trombone).

Sinatra Syndicate 
Sinatra Syndicate har i mere end 10 år fokuseret på Frank Sinatras reper-
toire. Omdrejningspunktet i Sinatra Syndicate er naturligvis stemmen – 
The Voice – som indehaves af Henrik Egholm Petersen. 
 Der er mange dygtige sangere i Danmark, men ingen leverer Ol’ Blue 
Eyes-vokal med så stor overbevisning, og så tæt på originalen. Det samme 
gælder de musikalske arrangementer, inspireret af de klassiske album fra 
50’erne og frem.
 Sinatra Syndicate optræder med samlet 11 mand på scenen – altid 
klædt i smoking. Publikums reaktion på orkestret er typisk: ’Utrolig autentisk 
stemning og velklingende arrangementer’ og ’Tro mod de originale udgaver’.
 Velkommen i Slotsparken til det anmelderroste orkester – og til et fæn-
gende musikalsk show.
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 17. juni . Kl. 14.30-16.30 Søndag 17. juni . Kl. 17.00-19.00

Doghouse Cats
Doghouse Cats er et 6-mands jump and jive-orkester, der spiller musik fra 
40’erne og 50’erne. Musikerne har med hatten på skrå og blankpolerede sko 
skabt et band, der virkelig appellerer til dansefødderne. Swingdansere er 
begejstrede for dette orkester.
 Bandets spilleliste præsenterer bl.a. ’In The Mood’, ’Buona Sera’, ’Just a 
Gigolo’, ’Americano’ og mange andre iørefaldende og populære numre.
 Med stor spilleglæde har Doghouse Cats underholdt med stor succes 
i jazzklubber og under festivaler. Den smittende energi når ud til den bage-
ste publikumsrække, hvilket bandets seneste besøg i Gladsaxe til fulde kan 
bevidne.

Besætning: Thomas Christensen (guitar og /volal); Kenneth Bay (keyboard);  
Asbjørn Kampan (trompet); Claus Andreasen (Trommer) ; Peter Høgfeldt (bas) og 
Erik Pyndt (tenorsax).

Besætning: Kristin Korb (bas og vokal); Søren Møller (klaver);  
Morten Lund (trommer); Jesper Riis (trompet) og Martin Almqvist (tenorsax).

Kristin Korb & Friends  
I forlængelse af UNESCOs markering af International Jazz Day 2018 udgiver 
Gladsaxe Jazzklub en CD med Kristin Korb & Friends. Søndagens sidste 
koncert bliver således en release-koncert, hvor pladens smukke numre vil 
kunne nydes, og hvor CD’en vil kunne erhverves til en reduceret pris. 
 Årets musikalske hovedperson er den herboende amerikanske bassist, 
komponist og vokalist Kristin Korb. Det er sjældent, at man hører en jazz-
vokal synge og spille kontrabas samtidig – Kristin kan denne sjældne kunst. 
Ved tidligere besøg i Gladsaxe Jazzklub har hun med stor faglig overbevis-
ning vist sit musikalske format – og sin evne til rytmisk multitasking.
 Koncerten præsenterer Re-imagining Art Blakey – en hyldest til den 
amerikanske trommeslager og orkesterleder Art Blakey. 
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Kort om Gladsaxe Jazzklub 

Gladsaxe Jazzklub blev stiftet i 2007, og har base i Telefonfabrikken, Glad-
saxe Kulturhus – tæt ved Gladsaxe Rådhus. I løbet af et kalenderår arran-
geres både indendørs og udendørs koncerter i forskellige af kommunens 
bydele. Samlet afvikler klubben 30-35 arrangementer på en sæson, og disse 
afvikles gerne i samarbejde med andre musiske foreninger eller kommunale 
kulturinstitutioner. 
 Af særlige arrangementer kan fx nævnes: Gladsaxe Jazzfest, Jazz for 
børn – og deres voksne, Jazz-weekender, Særlige jazz-events i Bibliografen 
og i Aldershvile Slotspavillon, Kirkekoncerter, Jazz-rejser til New Orleans/
US, London/UK og andre af Gladsaxe Kommunens venskabsbyer og meget 
mere. 
 Og ikke mindst er klubbens bestyrelse særlig stolt over at have 
skabt musikprojekter som: Jazzens Saga (2014/2015), Jazzens Stjerner 
(2016/2017) og Jazzen i Danmark/Jazzens Ensembler (2017/2018). Projekter, 
der har inspireret andre klubber og kommuner.
 Bestyrelsen arbejder i disse måneder for et nyt musikprojekt, der ønskes 
realiseret i 2019. Projektet påtænkes gennemført sammen med nære samar-
bejdspartnere af jazzklubben.
 Et medlemskab af Gladsaxe Jazzklub koster for et kalenderår 150 kr. 
For andet halvår vil der kunne tegnes medlemskab til reduceret pris. Nyteg-
ning eller gentegning af medlemskab sker via jazzklubbens billetsystem 
www.gladsaxejazzklub.dk eller i forbindelse med et arrangement. 
 Medlemskabet giver adgang til klubbens koncerter til laveste entré, 
fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events, gode rabatter hos klubbens 
samarbejdspartnere og meget mere.

Kontakt for nærmere oplysning
Kasserer Jan Engblom: 28 40 37 15 eller  
webmaster Henning Tranberg: 44 44 16 91. 
Læs mere om Gladsaxe Jazzklub på hjemmesiden:  
www.gladsaxejazzklub.dk

Spillestederne

’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80
Koncerterne fredag 15. juni og lørdag 16. juni

Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø
Koncerterne søndag 17. juni

Jazz-
scene

Jazz-
scene
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Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub kan tilbyde endnu en 
jazzweekend – men denne gang i nye rammer. 

Vi holder fast i det anerkendte koncept efter syv års gode erfaringer på den 
vestsjællandske landevejskro i Bromølle. Nu rykker vi til Nordkysten, hvor vi 
har booket os ind på det gamle badehotel, Hotel Gilleleje Strand. 

Læs uddybende om dette særlige tilbud på jazzklubbens hjemmeside: 
www.gladsaxejazzklub.dk

Weekenden præsenterer bl.a. de swingende dansevenlige orkestre:  
French Connection og Tobacco.

Swingende 
Sankthans ...
Aldershvile Slotspavillon 
og Gladsaxe Jazzklub  
tilbyder:

Grill- & Musikaften
Lørdag 23. juni 2018 kl. 18.00-23.00
Adresse: Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 2880 Bagsværd

Læs uddybende om denne Sankthansaften 2018 på jazzklubbens hjemme-
side: www.gladsaxejazzklub.dk

N’City Blues har rødder i bluesmusikken. Orkestret startede i 2005 på et lille 
spillested i Næstved, og har siden præsenteret Zydeco Blues nationalt som 
internationalt. Det er blevet til turneer i USA, Tyskland og Sverige, og her-
hjemme har mange klubber og festivaler haft besøg af den swingende kvar-
tet. Med gæstesaxofonisten med på holdet, har alle noget at glæde sig til.

Jazzweekend
i Gilleleje 

2018Fredag 5.  
– søndag 7. oktober

Besætning: Torben Kaas (guitar og vokal); Pedro Fussing (bas og vokal); 
Henrik Vestergaard (mundharpe og vokal); Tobias Leonardo Pedersen (trom-
mer og vokal) og som særlig gæst Hans Leonardo Pedersen (sax).
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