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Formandens klumme 

Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse har på et netop afholdt arbejdsseminar gjort status 

over sit virke og lagt spor ud for nye initiativer. Medlemmer og venner af klubben kan i 

lyset heraf se frem til senere på sæsonen at blive præsenteret for projekter, som fx 

Jazzen i Danmark, Jazzens Ensembler samt en større Kirkekoncert i november.  

Sidst i marts måned havde klubben premiere på Gladsaxe Jazzklubs Intimscene – 

uden spisning og den store tekniske opstilling. Kvartetten, Big Band goes Small Band, 

optrådte med kendte big band-arrangementer, og det lykkedes for musikerne at få 

transformeret musikken ned til det lille format. En fornem akustisk koncert!                    

En bedre premiere kunne man ikke ønske sig for klubbens nye musik-platform. 

Allerede i april måned følger den næste intimkoncert – læs mere uddybende på side 4. 

Og med april måned følger ikke mindst fejringen af International Jazz Day – 

UNESCOs udnævnelse af den 30. april til markering af jazzmusikken over hele kloden. 

For fjerde år i træk ønsker Gladsaxe Jazzklub at deltage i denne fejring, og det sker 

ved et særligt aftenarrangement i Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø.  

I forbindelse med denne festlige aften vil livekoncerten blive optaget med en CD-

udgivelse for øje – jazzklubbens fjerde af slagsen. Alle deltagere i arrangementet vil 

efterfølgende modtage et eksemplar af udgivelsen med Björn Ingelstam Quintet. 

Releasekoncert vil blive afholdt i juni i forbindelse med Gladsaxe Jazzfest 2017.   

 

Et forrygende punktum på projekt Jazzens Stjerner blev sat lørdag aften den 18. marts i Vilhelm Lauritzens 

smukke koncert-aula på GXU. >Lørdagshjørnet< med dirigenterne Niels Jørgen Steen og Ib Glindemann samt 

konferencier Henrik Wolsgaard-Iversen gjorde bestemt ikke arrangementet mindre underholdende.  
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Kristin Korb Trio                    

 

Kristin Korb er en syngende amerikansk bassist. Hun er én af de yngre musikere, 

som både mestrer traditionen og alligevel er helt sig selv. Blandt musikere er Kristin 

kendt for sin utrolige swinglyd. 

Det kræver sin kvinde at flytte med sin kontrabas til et land, der er kendt for en stor 

tæthed af gode bassister, og så oven i købet kunne skabe sig en karriere. Kristin har 

efter sin ankomst til landet dannet trio med en svensk pianist og en norsk 

trommeslager, og sammen har de tre elegante musikere et særdeles godt greb om 

jazzens ædleste dele.  

Gladsaxe Jazzklub havde trioen på besøg i sidste sæson ved et udendørs arrangement. 

At synge og spille kontrabas samtidigt er ikke den letteste kunst, men for Kristin Korb 

virkede det totalt ubesværet. Et elegant og virtuost spil gav musikken et solidt og naturligt 

drive, og dertil kom en stemme, der bare gjorde sangene nærværende og vedkommende. 

Ydermere kunne de fremmødte gæster nyde musikerens veludviklede sans for at 

kommunikere med og underholde sit publikum.                                                                    

Gå således ikke glip af et frisk pust fra Atlanten, og oplev bl.a. nye og charmerende  

versioner af Duke Ellingtons og Fats Wallers swingende arrangementer.  
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Magnus Hjorth, Kristin Korb og Snorre Kirk i 2016 – Aldershvile Slotspavillon, Bagsværd Sø  

 

Siden 2011 har det danske jazzpublikum kunnet glæde sig over den amerikanske 

sangerinde og bassist, Kristin Korb. Ved Jazz & Brunch-arrangementet i 2016 havde 

Gladsaxe Jazzklub fornøjelsen.                                                                                

Publikum opfordrede efterfølgende til  – og med rette – at en indendørs koncert med 

trioen lod sig arrangere, når lejligheden sig bød. Og det gør den så nu. 

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

2860 Søborg  

Fredag 7. april 2017 kl 20-23 – dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                    

For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

Besætning: Kristin Korb; bas og vokal; Snorre Kirk, trommer og                        

Magnus Hjorth, klaver.  

 

Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Ostedelikatessen  

Tilmelding: 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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Blues for Two                                    
Gladsaxe Jazzklubs Intimscene  

  

 

Med Gladsaxe Jazzklubs Intimscene har klubben skabt en ekstra platform for sine 

arrangementer. En lille intim scene uden et større teknisk setup – og uden tilbud om 

spisning forud for arrangementet. Den nyetablerede musikscene vil blive evalueret 

med jubilæumsårets afslutning.  

 

Blues for Two bliver nu intimscenens andet arrangement, og denne gang med 

bluesgenren, som omdrejningspunkt. To originale prisvindende musikere står for 

denne aftens formidling og fortolkning af bluesmusikken. Eksemplariske 

repræsentanter, som har høstet stor anerkendelse for en mangeårig og betydelig 

indsats både herhjemme og på den internationale jazzscene. 

 

Hans Knudsen og Ronni Busack- Boysen er begge respekterede og eftertragtede 

musikere og indgår derfor i mange konstellationer med andre kolleger. Et utal af 

studieoptagelser har de indgået i.                                                                              

Og nævnes bør, at når sangeren og pianisten Hans Knudsen har kastet sig så helhjertet 

over bluesgenren,  er det bestemt ikke en tilfældighed. I en lang årrække var han 

akkompagnatør for en af de mest flittige og alsidige New Orleans kunstnere, nemlig 

sangerinden Lillian Boutté. 

 

Velkommen til en aften med strenge- og tangentleg – festligt og med garanti swingende. 
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To danmarksmestre i blues: guitaristen Ronni B. Boysen (2013) og pianist Hans Knudsen (2014) 

 
Arrangementet finder sted i café Drop Inn i Kulturhus Telefonfabrikken,                

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Mandag 24. april 2017 kl 20 – dørene åbnes kl. 19.30.                                                                     

Besætning: Ronni Busack-Boysen, guitar og Hans Knudsen, klaver og vokal 

 

Entré: 50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer  

 

Tilmelding: 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 

 

Første intimkoncert fandt sted den 23. marts med bandet: Big Band goes Small Band 
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International Jazz Day                   
feat. Björn Ingelstam Quintet 

 
Jazz spilles overalt i verden, og den forener mennesker på tværs af kulturer og 

landegrænser. For 4. år i træk vil Gladsaxe Jazzklub gerne være med til at fejre 

UNESCO’s internationale mærkedag, som hyldest til jazzmusikken. Og det gøres 

endnu engang ved et særarrangement i Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø. 

Björn Ingelstam er en svensk prisvindende jazz-trompetist med base i New York og 

København. Han tilhører den nye generation af fremragende musikere i 

Øresundsregionen, som har slået sit navn fast som trompetist og entertainer.  Trods 

sin unge alder (f. 1990) er han også anerkendt på den europæiske jazzscene. Björns 

spil er præget af stor teknisk dygtighed og perfektion.  

Aftenens livekoncert vil blive optaget, og jazzklubbens CD nr. 4 vil foreligge til 

præsentation i forbindelse med Gladsaxe Jazzfest 2017 i juni måned. 
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Arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, Bagsværd  

Søndag 30. april 2017 kl 18-23 – Live-optagelsen starter kl. 20.30                                                             

Besætning: Björn Ingelstam (S), trompet og vokal; Hans Ingelstam (S), trombone; 

Klas Lindquist (S), altsaxofon og klarinet; Calle Brickman (S), piano;              

Matthias Petri (DK), bas og Andreas Svendsen (DK), trommer. 

Entré: 600 kr. pr. prs.  

I prisen indgår:  Velkomstdrink, jazzbuffet med røget laksecarpaccio m/dildcreme og 

lakserogn, helstegt kalvesteg m/oreganostegte kartofler plus diverse tilbehør, to slags 

oste, chokoladekage m/ vaniljeis. Endvidere: vine (evt. øl) ad libitum under middagen, 

kaffe/te samt koncert og 1 stk. CD (når den foreligger færdigproduceret).                                                                                        

Drikkevarer under koncerten/optagelsen kan købes fra jazzklubbens egen bar. 

Tilmelding: 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                             

                     
Gladsaxe Jazzklub har i forbindelse med International Jazz Day udgivet 3 CD’er. Nu følger nr. 4.  
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Bromølle Jazz 2017  

 
Bromølle Kro har siden 2011 dannet rammen om en årlig jazzweekend for klubbens medlemmer.   

For 7. år i træk afholdes en hyggelig jazzweekend på den gamle Vestsjællandske  

landevejskro - og også i jubilæumsåret med kendte musikere fra den danske 

jazzscene.  

Arrangementet finder sted på Bromølle Kro, Slagelsesvej 78, Jyderup, Kalundborg.  

Fredag 15. september – søndag 17. september 2017  

Yderlige information om program, pris, tilmelding m.m.: 

www.gladsaxejazzklub.dk  

           
Udpluk af underholdere: Chris Tanner Trio , Norbert Susemihl, ’Nulle’ og  Hans Leonardo Pedersen 
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