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Formandens klumme 
På et netop afholdt arbejdsseminar har bestyrelsen over en lang lørdag drøftet status 
for klubbens virke samt perspektiver for nærmeste fremtid. Et på alle måder givtigt 
arbejdsseminar for bestyrelsen – og ikke mindst for klubbens medlemmer. 

Bestyrelsen vedtog bl.a., at lade det tidligere anvendte koncept for en jazzweekend 
genopstå, men i nye rammer. Erfaringer fra syv gode år på Bromølle Kro vil nu blive 
anvendt på en ny destination, Hotel Gilleleje Strand, i Nordsjælland. Rammen for 
weekenden bliver en charmerende og nyrenoveret badepension fra 1896 – tæt på 
havn og strand.                                                                                                        
Læs mere om jazzweekenden på hjemmesiden og i den udsendte folder. 

På omtalte arbejdsseminar vedtog bestyrelsen endvidere at arbejde for endnu et nyt 
stort jazzprojekt. Vi har tidligere realiseret projekterne: Jazzens Saga, Jazzens 

Stjerner, Jazzen i Danmark og Jazzens Ensembler. Disse store projekter er blevet til i 
et fornemt samarbejde med kommunale kulturinstitutioner og Gladsaxe Oplysnings 
Forbund. Publikumsinteressen har været overvældende – udsolgt til alle temaaftener. 

Bestyrelsen har nu besluttet at skabe endnu et storprojekt – denne gang med fokus på 
’Det muntre og hårde liv i Jazzen’. Vi vil formidle viden om udvalgte danske musikere, 
der har sat markante aftryk i jazzmiljøet – nationalt som internationalt. Og vi vil bringe 
disse portrætter ved at kombinere fortælling, udvidet talkshow, filmminder og livemusik 
med hovedpersonerne i front for egne orkestervalg. 

Dette nye projekt kræver lang og grundig planlægning, og vi er allerede nu i fuld gang. 
Vores samarbejdspartnere i disse projekttyper har principielt sagt ok til det nye projekt. 
Bestyrelsens faglige sparringsgruppe med Henrik Wolsgaard-Iversen, Kjeld Frandsen 
og Per Møller-Hansen har ligeledes nikket til opgaven. 

Og når de otte påtænkte portrætaftener er beskrevet, forhåndsaftalt og prissat… ja, så 
vil byens kulturpolitikere blive kontaktet med anmodning om opbakning og økonomisk 
tilskud. En imødekommenhed er blevet vist og en kulturpolitisk anerkendelse givet 
over for jazzklubbens tidligere storprojekter. Vi har således en positiv forventning til, at 
et nyt tværfagligt initiativ vil kunne blive til virkelighed for mange jazzelskere.  
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Jens Søndergaard                          Thomas Bornø                         Bo Stief 

Jens Søndergaard Trio arbejder med et kammermusikalsk udtryk, med fokus på vellyd 
og spændende arrangementer. Men først og fremmest er det trioens grundtanke, at 
musikken skal kommunikere direkte følelsesmæssigt til alle uanset forudsætninger. 

Jens Søndergaard har været aktiv på jazzscenen gennem mange år - bl.a. med Etta 
Cameron, Ib Glindemann, Leonardo Pedersens Jazzkapel og Swingstyrke 7,                      
Modtager af Ben Websters Fondens Ærespris.                                                                  
Bo Stief er en af de helt store danske bassister i klasse med NHØP, Jesper Lundgaard og 
Mads Vinding. Har spillet med de store hjemlige, europæiske og amerikanske musikere.                       
Thomas Bornø på klaver er fra den yngre generation af veluddannede jazzmusikere. Et 
meget stort talent som med swing, fin harmonisans og smagfulde soloer, fuldender trioen. 

Arrangementet finder sted i café Drop Inn i Kulturhus Telefonfabrikken,                
Telefonvej 8, 2860 Søborg  
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�� – dørene åbnes kl. 19.30.                       

���,"���*-

Jens Søndergaard, altsax/sopransax/klarinet; Bo Stief, 5-strenget elbas 
og Thomas Bornø, klaver.  

��".-  50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer 



)��������*-

www.gladsaxejazzklub.dk                                                      
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 Grannys House 
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Niclas Bardeleben har de seneste 8 år slået sig fast som én af de mest markante unge 
musikere på den danske jazzscene. Da Jazzhus Montmartre genåbnede i 2010, var det 
med Niclas som hustrommeslager.                                                                                      
Niclas’ nye kvintet tager udgangspunkt i et traditionelt New Orleans repertoire og sætter 
det ind i en dansk kontekst. Med sig denne aften har den unge orkesterleder ikke mindre 
end tre modtagere af Ben Webster-prisen. Det borger for høj musikalsk kvalitet.  

Arrangementet finder sted i café Drop Inn i Kulturhus Telefonfabrikken,                
Telefonvej 8, 2860 Søborg  

)����*
�+(
����
����
��
�� – dørene åbnes kl. 19.30.                       

���,"���*-

Niclas Bardeleben, trommer; Henrik Bolberg, trompet;               
Vincent Nilsson, trombone; Jan Harbeck, saxofon og Lasse Mørck, bas  

��".-  50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer  




)��������*-

www.gladsaxejazzklub.dk                                                      
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 ditoriet Grannys House 
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Felix Moseholm           Zier Romme Larsen                                        Andreas Svendsen 

Musikerne bag Mathias Heise er alle kendte og anerkendte i jazzmiljøet. De dukker op 
til landets sommerfestivaler og i de større koncerthuse, men spiller ligeså gerne i de 
mindre klubmiljøer.                                                                                                        
I Gladsaxe har vi tidligere kunnet præsenteres disse unge talenter i forskellige 
konstellationer – fx under Gladsaxe Jazzfest, i Bibliografen i forbindelse med ét af 
klubbens jazzprojekter og sidste år med premieren på Gladsaxe Jazzklubs Intimscene. 
Og hver eneste gang er man gået fra koncerten med en overbevisning om, at Dansk 
Jazz er godt rustet med den nye generation af musikere. 

  

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,  
2860 Søborg  

����*
�/(
����
����
��
��
9
�/                                                                       

Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                 
Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster                                                                                      
Kl. 20.00 starter koncerten 

���,"���*-
 Mathias Heise, kromatisk mundharpe; Zier Romme Larsen, klaver; 
Felix Moseholm, bas og Andreas Svendsen, trommer.         

��".-
 80 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer  




�������*- 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af: Susanne Katz  

)��������*-  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                      

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 
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Den kun 24 årige og prisbelønnede mundharpevirtuos Mathias Heise bliver omtalt som en 

værdig arvetager af sit uomgængelige forbillede Toots Thielemans. Mathias betragtes i 

dag som én af Danmarks bedste virtuose mundharpespillere. Som kun 20-årig blev han i 

2013 verdensmester i kromatisk mundharpe ved World Harmonica Festival i Tyskland. 

Sudden Ascent (pludselig opstigning) hed den komposition, som skaffede den unge 
Mathias vindertitlen som årets nye jazzstjerne ved et DR-arrangement i 2015. Og han er 
efterfølgende i sandhed steget til vejrs som en raket med sit usædvanlige musikalske 
talent.                                                                                                                                        
I 2016 fik han Kronprinseparrets Stjernedryspris, og i 2017 modtog han den ærefulde 
Ben Webster Pris, som én af de yngste i fondens over 40-årige historie. 

Aftenens koncert bliver en eksplosion af teknisk og musikalsk overskud, og med holdet 
bag Mathias Heise kan der forventes improvisationer af høj kvalitet.                           
Gladsaxe Jazzklub har – i andre sammenhænge – haft besøg af de tre musikalske 
følgesvende, så vi ved, hvilken stor koncertoplevelse, der kan forventes.  

For over 1 år siden indgik vi en aftale med Mathias Heise om dette arrangement. Nu 
oprinder så dagen, hvor vi kan nyde de unge jazzmusikeres talent. 
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Aldershvile Slotspavillon 

UNESCO-arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 
2880 Bagsværd  
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Kl. 18.00 – 20.30: Velkomst og spisning                                                                          
Kl. 20.30 – 23.00: Koncert m/ liveoptagelse   

 ���,"���*-
Kristin Korb (US), bas og vokal; Søren Møller, klaver; Morten Lund, 
trommer; Jesper Riis, trompet og Martin Almqvist, tenorsax.                                                          

��".-
600 kr. pr. person                                                                                                

OBS. I prisen indgår: Velkomstdrink, jazzbuffet, drikkevarer ad libitum under hele 

arrangementet, koncert og 1 stk. CD, når denne foreligger produceret. 

                                                                                              


)��������*-  www.gladsaxejazzklub.dk                                                      

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 25. april 2018                                                                                                        

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91   

 


 
 
 

UNESCO-CD-serien omfatter i dag fire skiver – søndag d. 17. juni 2018 er der release på den femte. 
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For femte år i træk vil Gladsaxe Jazzklub gerne være med til at fejre UNESCOs 
internationale mærkedag, som hyldest til jazzmusikken. Det samme vil ske over hele 
kloden på samme dag. 

Og endnu engang vil mærkedagen blive fejret ved et hyggeligt aftenarrangement hos 
jazzklubbens gode samarbejdspartner, Aldershvile Slotspavillon, ved Bagsværd Sø.           
Aftenens livekoncert vil blive optaget, og Gladsaxe Jazzklubs femte CD-udgivelse vil 
herefter være en realitet. Den nye CD vil foreligge til præsentation i forbindelse med 
Gladsaxe Jazzfest i juni måned. 

Årets musikalske hovedperson er den amerikanske bassist og vokalist Kristin Korb.     
Det er sjældent, at man hører en jazzvokal synge og spille kontrabas samtidig – Kristin 
kan denne sjældne kunst. Ved tidligere besøg i Gladsaxe Jazzklub har hun med stor faglig 
overbevisning vist sin musikalske evne til multi-tasking. 

Livekoncerten præsenterer Re-imagining Art Blakey – en hyldest til den amerikanske 
trommeslager og orkesterleder Art Blakey.                                                                     

Kristin Korb uddyber:                                                                                                            
’In 2019, we’ll be celebrating 100 years since the birth of Art Blakey. We’re starting the 
celebration early by re-imagining some of his greatest Jazz Messenger-projects through 
new original lyrics and arrangements that celebrate the contributions not only of Art 
Blakey, but those he worked with including Wayne Shorter, Lee Morgan, Bobby Timmons, 
Curtis Fuller, Freddie Hubbard, and more.’ 
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Find oplysninger om pris, tidsfrist, program, 

vilkår, transport, etc. på hjemmesiden og i 

særlig folder…  

 
Hotel Gilleleje Strand fremstår i dag charmerende og nyrenoveret – tæt på havn og hav.      


