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Formandens klumme 

Hvad med at sikre sig julens boggave i forbindelse med sæsonens sidste jazzaften?!      

Et fornemt samarbejde mellem bassist og forfatter, Jens Sølund, Kingos Forlag og 

Gladsaxe Jazzklub har resulteret i en bog-release, hvor  ’20 fantastiske år med Papa 

Bue’ vil blive præsenteret af forfatteren.                                                               

Medlemmer af jazzklubben vil denne aften kunne købe bogen til en særlig favorabel 

pris. Ovenikøbet med en forfatter-signatur, hvis det skulle være.                             

Læs mere uddybende inde i nyhedsbrevet. 

2018 starter med et gigantisk jazz-arrangement. Den anden søndag i januar afholder 

vi, sammen med mere end 30 musikere, tolv koncerter på to scener i Kulturhus 

Telefonfabrikken. Med Tribute to Lillian Boutté gennemfører vi en heldags 

støttekoncert for den nu sygdomsramte blues- og gospelsangerinde. En hyldest til en 

sangerinde, der har bibragt sit publikum så megen musikkvalitet og glæde.                                          

Læs mere uddybende på jazzklubbens hjemmeside og i den netop udsendte folder.  

Og inden vi får set os om, skal der igen afholdes generalforsamling – fredag d. 02. 

februar 2018. I vil allerede nu kunne tilmelde jer dette årsmøde for klubmedlemmer via 

klubbens billetsystem på hjemmesiden. Både mad og koncert er gratis for de tilmeldte. 

Med den nye sæson præsenteres over 200 professionelle musikere i Gladsaxe. 

Særlige events vil blive tilbudt, og klubbens Intimscene fortsætter med et øget antal 

koncerter. Primo december vil programmet blive udsendt til alle nuværende 

medlemmer – og vil naturligvis også kunne læses på klubbens hjemmeside. 

Tak for jeres store støtte i Jubilæumsåret 2017 – og på gensyn til god lokaljazz i 2018.

 

Jubilæumsfest 2017 blev en ganske hyggelig fest for de 300 medlemmer, der var mødt frem.. Velsmagende mad, 

gode og underholdende taler, swingende musikere og en masse dans. Sangerinden, Miriam Mandipira, lagde for.  

.     
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Medlemstegning 2018          
Gentegning og nytegning er i fuld gang 

   

Medlemskort 2018 er tegnet af maler Tommy Thompson. Motiv:Jazz on Bourbon St..  

Gentegning og nytegning af medlemskab i Gladsaxe Jazzklub er nu i fuld gang.. 

Kontingentet fastholdes på samme niveau, som de tidligere år: 150 kr pr. person. 

Medlemstegningen foretages via klubbens betalingssystem på hjemmesiden:           

Gå direkte til betaling – klik her: 

www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=8bf92eab22                                                                                                             

 

Medlemskab af Gladsaxe Jazzklub giver medlemsfordele både i forhold til klubbens 

egne aktiviteter og til flere af klubbens samarbejdspartnere. Gode rabatter opnås fx 

hos flere af klubbens leverandører.  

Ved fremvisning af gyldigt Medlemskort 2018, vil du ligeledes kunne komme ind til 

laveste entré i andre jazzklubber, som Gladsaxe Jazzklub har entré-samarbejde med. 

Endvidere giver medlemskabet gratis adgang til den årlige generalforsamling med 

spisning og koncert samt fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events.  

Ved forevisning af jazzklubbens Medlemskort 2018 tilbyder bl.a.: 

Bibliografen, Bagsværd: rabat på film og særlige arrangementer              

Aldershvile Slotspavillon: 10 % på alle listepriser (menu, drikkevarer etc.)     

Rådhus Caféen: 10 % på menu og drikkevarer                                                   

Konditoriet Grannys House: 10 % ved køb af take-away-varer.  
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Generalforsamling 2018                     

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og tilmeld dig! 

Fredag d. 02. februar 2018 kl. 19 

Adresse: Mørkhøj Skoles Aula, Ilbjerg Alle 25, 2860 Søborg 

 

 

 

Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til spisning kl. 17.30.    

Klubbens leverandør, Konditoriet Grannys House, tilbyder velsmagende sandwich  

Tilmelding: Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest: 

Mandag d. 29. januar 2018 

Tilmelding via billetsystemet på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 

Eller kontakt Jan Engblom, tlf.: 2840 3715  /  Henning Tranberg, tlf. 4444 1691 

OBS.                                                                                                     

Deltagelse kræver medlemskab for kalenderåret 2018 

 

Generalforsamling 2017 var et tilløbsstykke – 339 medlemmer mødte op til debat, koncert og dans. 
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Danish Music Awards Jazz  2017          
Ta’ til Telefonfabrikken i stedet for til Bremen Teater  

 
Vær med til at fejre den danske jazzscene, når prisoverrækkelsen Danish Music 

Awards bliver direkte vist på storskærm på Telefonfabrikken i Gladsaxe. Jazzklubben 

byder indenfor til en hyggelig aften med live-streaming fra DMA i Jazz. Det er første 

gang, at et sådant arrangement forsøges afholdt i kulturhuset.  

Værterne på skærmen er Master Fatman og sangerinden Birgitte Soojin, som guider 

publikum igennem aftenens prisuddelinger og musikalske indslag.  

Der skal i alt uddeles fem DMA-statuetter i showets hovedkategorier og derudover skal 

prisen for årets livejazz-arrangør samt P8 Jazz-prisen finde nye ejere. Vinderen af 

Børnejazzprisen, som uddeles i ugen op til showet, vil også blive fejret i løbet af 

aftenen.   

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

Mandag 04. december 2017 kl 18.00 – 22.30                                             

Kl. 18.00: Dørene åbnes til café Drop Inn 

Kl. 18:15: Middag: Chili con carne med diverse tilbehør  

KL.19:30: Showstart på storskærm  

Entré:  100 kr. pr. person – inkluderer mad og 1 gl. vin/øl  

 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                             

og senest torsdag d. 30. november 2017                                                                                                       

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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Norbert Susemihls Joyful Gum…  
Swingende New Orleans-musik afslutter sæsonen  

 

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et swingende seks-mands- band med en høj 
standard af musikalsk kvalitet – og med særlig fornemmelse for New Orleans-musikken. 
Meget rost for præstationer ved klubkoncerter og festivaler.                                         
Bandet blev dannet i 2002 og består i dag primært af musikere fra Skandinavien.  

Musikerne præsenterer et bredt repertoire, der viser hele spektret af New Orleans Music –
fra jazzens begyndelsen og til nu: En ren gumbo af Traditionel Jazz, Ragtime, Calypso, 
Swing, Gospel, Rhythm & Blues og Funky Brass Band-numre. 

Bandet blander stilarterne respektfuldt og udvikler nye rytmiske retninger, forbundet af 
kapelmesterens omfattende kendskab til kompositioner, kultur og sammenhæng med 
de musikalske rødder. Det store udvalg af numre og deres friske og energiske fortolkning, 
gør bandets optræden til en inspirerende og mindeværdig musikalsk oplevelse. 

Norbert Susemihl (trompetist, sanger og trommeslager) har udlevet sin musik igennem 
årtier: Vidt omrejsende med New Orleans-musik, pendler han mellem internationale 
festivaler og lokale klubkoncerter, sit andet hjem i New Orleans, sin fødeby Hamburg og sit 
danske hjem i Præstø.  

Næppe fås en bedre musikalsk afslutning på Gladsaxe Jazzklubs jubilæumsår. 
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Norbert Susemihl tager gerne udfordringen med trommestikkene – måske også denne fredag aften. 

 

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

2860 Søborg  

Fredag 08. december 2017 kl 20-23                                                                

Kl. 18.00 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                 

Kl. 19.00 åbnes for koncertgæster                                                                                   

Kl. 19.15 bog-release: ’20 fantastiske år med Papa Bue’ v/ Jens Sølund                      

Kl. 20.00 starter koncerten 

Besætning:   Norbert Susemihl (D), trompet, flugelhorn og vokal; Chris Tanner (AU), 

klarinet og vokal; Hans Ingelstam (S), trombone; Jens Kristian Andersen (DK), bas; 

Jan-Hendrik Ehlers (D), piano og Torstein Ellingsen (N), trommer. 

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 

OBS                                                                                                

Medlemskort 2018 vil blive udleveret til medlemmer, der har 

gentegnet eller nytegnet medlemskabet for den nye sæson. 
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