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Fredag 4. –
søndag 6. oktober

Gilleleje vandt i 2017 titlen som Danmarks mest kreative by
– havnen er af gode grunde byens centrum

Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub kan tilbyde endnu en jazzweekend
– og for 9. år i træk. Nordkysten er også i år rejsemålet, hvor vi har
booket os ind på Hotel Gilleleje Strand:
Fredag 4. – søndag 6. oktober 2019

Weekendens
musikere og foredragsholder:

Lørdag

Marott Kvintot

Swing, blues, traditionel jazz

Fredag

Tanner NOLA Quintet
New Orleans-jazz, blues, swing

Tanner NOLA Quintet er et til lejligheden sammensat band
af musikere, der alle har en forkærlighed for New Orleans-musikken. Gladsaxe Jazzklub kender til musikernes
faglige formåen – summen af den musikalske lødighed er
ikke til at komme udenom. Den australske klarinettist Chris
Tanner står i front for kvintetten, og med hans smittende
showmanship kan alt ske på scenen. Kollegerne værdsætter hans musikalske optræden, og i landets jazzklubber og under festivaler høster han stor anerkendelse fra
publikum. Der bliver fredag aften trængsel på dansegulvet.

Trompetisten og vokalisten Peter Marott står i spidsen for
Marott Kvintot, som denne aften vil spille op med swingende dansemusik. Han har allieret sig med et guldhold
bestående af nogle af landets største musikalske personligheder. Sammen vil de omdanne det gamle badehotel til
et sydende ballroom, hvor det bliver svært at sidde stille.
Repertoiret vil bestå af kendte og mindre kendte hits fra
Den Store Amerikanske Sangbog, og en ting er helt sikker:
Det kommer til at swinge! Apropos badehotel, så er Søren
Kristiansen på tangenter i tv-serien Badehotellet.
Besætning: Peter Marott, trompet / vokal;
Jan Harbeck, tenorsaxofon; Søren Kristiansen, piano;
Andreas Møllerhøj, bas og Morten Ærø, trommer.

Besætning: Chris Tanner, klarinet/vokal;
Jens Kristian Andersen, bas; Mårten Lundgren, trompet;
Henrik Bay, guitar og Morten Ærø, trommer.

De Blå Toner
i Jazzen
Lørdag

Pianist
Hans Knudsen
causerer og spiller

Hans Knudsen (piano/sang) spiller og fortæller om sit liv i
musikkens verden, hvor især blues-genren har været ’den
blå tråd’ hele vejen igennem. Han startede som banjospiller/guitarist omkring 1970 i forskellige traditionelle New
Orleans-jazzbands. Senere blev det en professionel karriere som blues-og jazzpianist. Dette førte ham 8 år rundt
i verden med New Orleans-sangerinden Lillian Boutté og
hendes band. Efterfølgende dannede han Hans Knudsen
Jump Band. Under formiddagens fortælling kan pianisten
næppe undgå at pille ved tangenterne – og dermed på
bedste pædagogiske vis demonstrere klaverets ’blå toner’.

Søndag

Malene Mortensen &
Ole Kock Hansen

”At elske er at leve” – sange af
Kai Normann Andersen
Tidløse sange fra en svunden tid, skrevet og fremført
første gang i årene 1932-1951. Sange med musik af
Kai Normann Andersen og tekster af den tids dygtigste
tekstforfattere. Det er det repertoire, der venter deltagerne søndag morgen ved kaffebordet. Den internationalt
kendte jazzsangerinde Malene Mortensen har inviteret
pianist og komponist Ole Kock Hansen med denne morgenstund. En musiker, der i sjælden grad kan understøtte
Malenes fraseringer – en hengiven akkompagnatør, der
selv er forankret i traditionen og samtidig er i stand til at
gøre musikken så tidløs og spændstig, som kun en fremragende jazzmusiker kan.

Program
Fredag 4. oktober

Kl. 15.00-17.00
Ankomst/indlogering/kaffe-kage mm.
Kl. 18.00-20.00
Middag med 2-retters menu samt kaffe/te
Kl. 20.00-23.00
Koncert: Tanner NOLA Quintet

Lørdag 5. oktober

Kl. 8.00-9.30
Morgenbuffet
Kl. 10.00-11.30
De Blå Toner i Jazzen:
Pianist Hans Knudsen causerer og spiller.
Kl. 12.00-13.00
Frokostbuffet
Kl. 13.00
På egen hånd i Gilleleje og omegn
Kl. 18.00-20.00
Middag med 3-retters menu samt kaffe/te
Kl. 20.00-23.00
Koncert: Marott Kvintot

Søndag 6. oktober

Kl. 8.30-10.30
Morgenbuffet
Koncert: Malene Mortensen & Ole Kock Hansen
Kl. 10.30-11.00
Afslutning og afregning
Drikkevarer under opholdet er for egen regning.
Sted: Hotel Gilleleje Strand,
Vesterbrogade 4 B, 3250 Gilleleje
Pris: Medlemmer 2.290,- kr. Ikke-medlemmer
2.590,- kr. – I delt dobbeltværelse.
Enkeltbilletter til fredag og lørdag (koncert og/
eller spisning) kan købes. Se hjemmesiden
Tilmelding: Booking af pladser efter ’først-tilmølle-princippet’ – billetsalg åbner 1. juni 2019.
Tilmelding sker via jazzklubbens hjemmeside. Har
du ikke adgang til computer, kan du tilmelde dig
hos kasserer Jan Engblom, telefon 28 40 37 15

Design: MetteE

Læs mere på jazzklubbens hjemmeside
www.gladsaxejazzklub.dk
eller få en flyer med de praktiske informationer

www.gladsaxejazzklub.dk

