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Formandens klumme 
 
Med udsigt til den snarlige sensommer må det være på sin plads at 
informere om nogle af jazzklubbens kommende arrangementer – samt 
særlige aktiviteter, som klubben vil være involveret i. 
 
Vi tager sidst i august hul på indendørssæsonen med et fornemt besøg fra 
USA. Jazzklubben har tidligere haft stor fornøjelse af et besøg med den 
kvindelige canadiske trompetist, Bria Skonberg, og hendes kvintet. Nu 
lægger hun vejen forbi igen.                                                                   
Læs mere uddybende længere omme i nyhedsbrevet. 
 
Og den 30. august starter billetsalget til klubbens nye samarbejdsprojekt: 

’Jazzens Stjerner’ 
Der er blevet informeret om projektet i tidligere nyhedsbreve. 

 
Projektet omhandler seks arrangementer med foredrag, filmvisning og 
livemusik. Og nogle af landets dygtigste jazzmusikere indgår i projektet.  
Fyldig programomtale vil foreligge medio august. 
Billetsalget sker hos Gladsaxe Oplysnings Forbund (hele pakken) eller i 
Bibliografen (enkelt-arrangementer). 
 
Som altid deltager jazzklubben med et ’udstillingsvindue’ i forbindelse 
med Gladsaxe Kommune årlige kultur-festdag: Gladsaxedagen. Også i år 
vil vi kunne præsentere et prisvindende jazzband på Musikscenen.  
 

 
 

Den 30. juni var der i Bibliografen Danmarkspremiere på dokumentarfilmen ”HUGO PÅ BAS”.             
Efter filmvisningen underholdt bandet ’Hugo Quintet’ med et repertoire over Hugos yndlingsnumre.  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Bromølle Jazz-weekend 2016 
 

 
Jazz-weekenden på Bromølle Kro ved Jyderup finder sted: 

 
Fredag den 16. til søndag den 18. september 2016 

 
Og der er fortsat enkelt værelser ledige !  

 
For 6. år i træk har Gladsaxe Jazzklub lejet sig ind på denne gamle 
landevejskro midt i Vestsjællands smukke naturpark med de vidtstrakte 
grønne vidder. Et særligt tilbud for jazzelskende og danseglade 
medlemmer af Gladsaxe Jazzklub. 
 
Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, Jyderup, Kalundborg. 
 
Pris: 2.110 kr. pr. deltager i delt dobbeltværelse 
Samtlige værelser har bad og toilet, telefon, fjernsyn og gratis trådløst 
internet.  
 
Transport: Transporten til Bromølle finder sted på egen hånd. 
 

En fyldig omtale af arrangementet kan læses ved klik på dette link: 
http://www.gladsaxejazzklub.dk/sites/default/files/bromoelle_jazz_2016_
-_program.pdf 
 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub  
 

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.dk/sites/default/files/bromoelle_jazz_2016_-_program.pdf
http://www.gladsaxejazzklub.dk/sites/default/files/bromoelle_jazz_2016_-_program.pdf
http://www.gladsaxejazzklub/
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Hvem underholder på kroen? 

         
                        Hede Hule Hot                     Henning Munk & Plumperne 
 

  
                Ole ’Fessor’ Lindgreen                     Lasse ’Boogie’ Jensen /Tom Skovgaard  
 

     
 

 

Og så er deltagerne 
ikke mindst 
hinandens bedste 
selskab med hygge, 
dans, nærende 
kromad og udflugter 
i det smukke 
naturområde. 
Foto: Bromølle 2015 

 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Bria Skonberg New York Jazzband 
 

 
 
Om trompetisten, sangskriveren og orkesterlederen, Bria Skonberg, skrev 
musikanmelderen, Will Friedwald i dagbladet, The Wall Street Journal bl.a.: 
 

• " ...poised to be one of the most versatile and imposing musicians of her 
generation." 

 
• "Bria Skonberg looks like a Scandinavian angel (or Thor's girlfriend), plays 

trumpet like a red hot devil, and sings like a dream”. 
 
Bria Skonberg er fra Chilliwack, British Columbia – 100 km øst for storbyen 
Vancouver i Canada. Er nu bosat i New York. Hendes første professionelle 
koncert var som bigband-sanger i en alder af seksten. Herefter er det trompeten, 
der har fulgt Bria. Hun har siden optrådt som orkesterleder og gæstesolist til 
jazzfestivaler over alt i Nordamerika, Europa, Kina og Japan. Herhjemme har hun 
spillet med Paul Harrison i 2009. 

 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Bria Skonberg har udgivet flere albummer – og alle vil kunne erhverves ifm. koncerten 

 
Bria Skonberg spillede i Gladsaxe Jazzklub i januar 2015 – og til en udsolgt 
koncert. Begejstringen blandt de fremmødte var ikke til at tage fejl af. Nu er hun 
så igen kommet til Danmark med sin kvintet – og vi stiller beredvilligt scenen til 
hendes rådighed. Også denne gang med et forventningsfuldt publikum. 
 

Der vil allerede nu kunne købes billetter til arrangementet – både med og uden 
spisning.  
 

Besætning: 
Bria Skonberg (US), trompet og vocal; Evan Arntzen (US), klarinet og sax; 

Sean EZ Cronin (US), bas; Darrian Douglas (US), trommer og 
Dalton Ridenhour (US), piano 

 
Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Adresse: Telefonvej 8, 2860 – Søborg 
 

Fredag den 26. august 2016, kl. 20.00 – 23.00 
 

Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster. 
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30 

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

Spisning: 120 kr. pr. kuvert / Madleverandør: Bagsværd Slagteren  
 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub  
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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Horse Orchestra 
 

 
”Med Horse Orchestra er dansk jazz' fremtid sikret” - DMA Jazz-juryen 2015 

 
Horse Orchestra er en ægte smeltedigel. Bandet består af musikere fra Norge, 
Sverige, Danmark og Island, og musikken er en fusion af traditionel jazz, hiphop, 
noise, barok og fri improvisation - præsenteret med fyrig rock'n'roll-attitude.  
 
Orkestrets medlemmer mødte hinanden på Rytmisk Musikkonservatorium i 
København, og de udviklede hurtigt en helt særlig, fandenivoldsk attitude som er 
blevet kendetegnende for orkestret siden. Bandet er et vidnesbyrd om en ny 
generation i nordisk jazz, som har styr på deres musikhistorie og som samtidig 
formår at åbne musikken op for et langt bredere publikum.  
 
Horse Orchestra er et særegent orkester på den nordiske scene fordi 
medlemmerne formår at kombinere elementer fra store dele af jazzens historie 
med moderne genrer og grænsesøgende eksperimenter. 
Klassiske kompositioner fra 20'ernes New Orleans møder her hiphop-beats og 
freejazz - med afstikkere til rock og renæssancemusik - og skaber et originalt, 
humoristisk, postmodernistisk udtryk, som rækker langt ud over jazzmusikkens 
normale segment.  
 
For Horse Orchestra er humor et lige så vigtigt musikalsk element som den 
instrumentalistiske ekvilibrisme og de overbevisende kompositioner. I front for 
bandet står Jeppe Zeeberg, der er én af Danmarks unge, prisvindende 
jazzkomponister og pianister med base i musikerkollektivet Barefoot Records. 
 

Mød op til den årlige kulturfestdag og oplev vinderen af: 
Danish Music Awards Jazz 2015 

 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Lørdag 27. august vil Søborg Hovedgade og arealerne omkring Gladsaxe Rådhus 
igen summe af aktivitet, underholdning og politisk markedsstemning til 

Gladsaxe Kommunes årlige festdag, Gladsaxedagen. 

Horse Orchestra optræder på Gladsaxedagens Musikscene kl. 19.00 – og med 
følgende besætning: 

Jeppe Zeeberg, klaver; Erik Kimestad Pedersen, trompet; 
Kristian Tangvik, tuba; Ingimar Andersen, saxofoner; Mads Hyhne, 

trombone; Nicolai Kaas Claesson, bas og Rune Lohse, trommer. 

Gladsaxedagens Program: 

Find yderligere/tydeligere information ved klik på dette link: 
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/outlandish_og_citybois_paa_gladsaxedagen 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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