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Formandens klumme 
 

I begyndelsen af september måned behandlede kommunens kulturpolitikere 
Jazzklubbens driftsansøgning for 2017. Og som de foregående år blev 

ansøgningen modtaget meget positivt – det ansøgte blev mødekommet.  
 

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelig for den udviste støtte, hvilket vi betragter 
som en anerkendelse af vores frivillige arbejde. Uden denne støtte ville det ikke 
være muligt at kunne præsentere dansk og udenlandsk jazz af høj kvalitet samt 

søsætte nye initiativer.                                                                             
Opbakningen til klubbens aktiviteter er mere end tilfredsstillende - en støt 

stigende medlemsskare og et øget antal publikum til arrangementerne taler for 
sig selv.   
 

I 2014 modtog Gladsaxe Jazzklub en fornem pris, ’Live Jazz Danmark Prisen’. En 
pris, som vi er stolte over at have modtaget. Prisen er et skulderklap til en jazz-

arrangør, der har gjort noget ud over det sædvanlige, og skabt rammerne for 
gode koncertoplevelser for både publikum og musikere.  
 

I 2015 var Gladsaxe Jazzklub ’spærret’ for at kunne stille op grundet 
prismodtagelsen året før. Femø Jazz Festival modtog fortjent prisen i 2015. 

 
I 2016 skal den prestigefyldte pris uddeles igen – og Gladsaxe Jazzklub vil kunne 
deltage på lige fod med andre jazzklubber, spillesteder og festivaler.  

 
Afstemningen op til uddelingen af årets ’Live Jazz Danmark Pris’ er nu åben, og 

publikum og musikere kan nu være med til at bestemme, hvem der skal vinde. 
Prisen gives til den kandidat, som er bedst til at give gode musikalske oplevelser 
og bringe livejazzen ud over scenekanten.  

 
På næste side findes yderligere omtale og link til den digitale afstemning.  

 

 
Bromølle Jazz 2016: Karoline Budtz og ’Hede Hule Hot’ – en swingende og stilren koncert 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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 HVEM ER ÅRETS 
LIVEJAZZ-ARRANGØR? 
Traditionen tro kårer JazzDanmark og Koda årets danske 

livejazz-arrangør ved Danish Music Awards Jazz. 

Igen i år kan både musikere og publikum stemme, og de to 

gruppers stemmer vægtes lige højt når den endelige vinder af 

den prestigefyldte pris skal findes. 

Afgiv din stemme længere nede på denne side. 

 

 

 

AFSTEMNING 
 

Hvor har du haft de bedste jazzoplevelser i år? 
Hvor er du trådt ind i den bedste atmosfære? 

Hvem har haft det bedste program efter din smag? 
Eller det mest imødekommende personale?  

 
Vurder selv, og send din stemme. 

 
Klik hér for afstemning: http://www.tv2lorry.dk/DMA-jazz 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Billetterne til jazzklubbens nyeste samarbejdsprojekt, ’Jazzens Stjerner’, blev 
solgt på ganske kort tid. Og mange kom desværre til at gå forgæves til 
billetlugen. Bestyrelsen vil arbejde for at gøre en gentagelse mulig i efteråret 

2017 – akkurat, som det blev gjort med projektet ’Jazzens Saga’ i 2014/2015. 
 

Den sidste temaaften ifm. ’Jazzens Stjerner’ afholdes i den smukke aula på 
Gladsaxevej 198 (tidl. Marielyst Skole). I aulaen vil der være plads til over 300 
publikummer. Flere end der kan være i Bibliografen, hvor projektet fem øvrige 

temaer bliver afviklet. 

 
Der er således fortsat billetter at købe til ’Big Band-koncerten’, 

 

lørdag den 18. marts 2017 kl. 20.00 
Billetterne købes i Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116 eller 

via nettet: gladsaxe.dk/bibliografen 
 

 
 

Big Band-koncerten den 18. marts 2017 præsenterer Monday Night Big Band 

v/dirigent Niels Jørgen Steen samt sangeren Bobo Moreno og gæstedirigent  

Ib Glindemann. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Mixdouble All Stars 

 

 
’MIXDOUBLE ALL STARS’ er en musiker-fusion, der er opstået i 

Slangerup i forbindelse med afholdelse af den årlige Snake City 

Jazzfestival.  
 

Denne festival har tidligere skabt to nye succesfulde orkestre ved at 
sammensætte store talenter fra forskellige bands og invitere dem til at 

indgå i en særlig konstellation, der så efterfølgende skulle være et 
hovednavn på Snake City Jazzfestival. 

 
Det begyndte i 2009, hvor United Nation Jazzband så dagens lys – 

efterfulgt af Women of The World Jazzband i 2012. 
 

Nærliggende er det at følge to successer op ved at mixe disse to bands i 
et tredje band med halvt kvindelig og halvt mandlig deltagelse. 

 
Idéen er nu blevet til virkelighed, således at der i 2016 kan præsenteres 

et superband, der bærer navnet ’MIXDOUBLE ALL STARS’. 

 
Næppe tvivl om, at denne aften bliver én af sæsonens helt store 

oplevelser. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Det er sjældent, at klubbens gæstende bands har en kvindelig trommeslager i 

besætningen.  Den franske trommeslager, Deborah Tropez, byder vi derfor særlig 

velkommen. 

 

Besætning: 

Fra ’Women of The World Jazzband’: 

Aurelie Tropez (F), klarinet; Patricia Lebeugle (F), bas og  

Deborah Tropez (F), trommer 

Fra ’United Nation Jazzband’: 

Niklas Carlsson (S), trombone; Norbert Reijngood (NL), banjo og 

Jerome Etcheberry (F), trompet. 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 
Adresse: Telefonvej 8, 2860 - Søborg 

 

Fredag den 28. oktober 2016, kl. 20.00 – 23.00 
Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster. 

For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30 

 

Entré: 80 kr for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer 

 

Spisning: 

120 kr. pr. kuvert / Madleverandør: Madkartellet  

 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk  

 

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til: 

Jan Engblom: 2840 3715 / Henning Tranberg: 4444 1691 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub/
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Julekoncert med Big Band og Kor 
 

 
 

’A Very Big Band’ under ledelse af pianist og komponist; Ole Kock Hansen 
 

A VERY BIG BAND er et 18 mand stort orkester spækket med professionelle og 
talentfulde musikere. Orkestret ledes af Ole Kock Hansen, pianist og mangeårig 
dirigent for DR Big Band. 

Orkestrets repertoire spænder bredt lige fra dansevenlig swingjazz til spændstig 
funk med bidrag fra blandt andre Count Basie, Ellington, Thad Jones, Ole Kock 

Hansen, Niels Jørgen Steen med flere.  

 

 
Sangeren Bobo Moreno medvirker i den fælles julekoncert for kor og big band  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Gladsaxe Folkekor under ledelse af dirigent Christian Dahlberg  

 
GLADSAXE FOLKEKOR oprettedes som teaterkor på det nu lukkede Gladsaxe 

Teater. Koret, der har 60 medlemmer, lever videre og stortrives i eget regi med 
koncerter og workshops. 

 
Oprindeligt et musicalkor, men nu er der også jazz, pop og klassisk på 

repertoiret, der udvikles i et fint samspil mellem kor, dirigent og pianist. 
 

Julekoncert er blevet til i et flot samarbejde med Bagsværd Kirke. 

1. søndag i advent får næppe en smukkere markering. 
 

Arrangementet finder sted i Bagsværd Kirke 
Adresse: Taxvej 14 – 16, 2880 -Bagsværd 

Søndag den 27. november 2016, kl. 15.00 
Dørene åbnes kl. 14.30 

Entré: 60 kr. 

 

Billetkøb via Gladsaxe Jazzklubs hjemmeside: 

www.gladsaxejazzklub.dk  
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til: 

Jan Engblom: 2840 3715 eller Henning Tranberg: 4444 1691 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub/
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Martini’s for Børn 
 

 

 

Som forældre og bedsteforældre skal man ofte være ude i god tid, hvis man skal 

kunne finde noget tid sammen til en god musikoplevelse. Derfor varsles allerede 

nu klubbens årlige søndagsmatiné: ’Jazz for børn og deres voksne’. 

 

Jazzsangerinden og sangskriver Kira Martini og hendes storswingende orkester 

byder på en festlig koncert med børnesange fra Kiras fantasi - og historier fra 

hendes egen barndom. 

Bandet blev nomineret til Børnejazzprisen i 2015. 

 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

 
Arrangementet er gratis og finder sted i Kulturhus Telefonfabrikken: 

 

Søndag den 6. november 2016 kl 15.00 – 16.00 
(dørene åbnes kl. 14.30) 

 
Tilmelding er ikke nødvendig – mere information i næste nyhedsbrev. 

 
Redaktion: Linda Bengtson 
Foto.           Kim Malmqvist 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

