NYHEDSBREV
December 2018
Formandens klumme
De næste 4 år bliver der fortsat udendørs gratiskoncerter i juni måned i Gladsaxe.
Kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte på sit ordinære møde i
november en såkaldt partnerskabsaftale mellem kommunen og Gladsaxe Jazzklub.
Årligt afsætter kommunen herefter en større bevilling til den levende musik i byen Gladsaxe Jazzklub har påtaget sig udførerens rolle. Gladsaxe Jazzfest 2019 – 2022 er
hermed sikret.
Bestyrelsen noterer med stor tilfredshed, at der er overensstemmelse mellem det
kulturpolitikere siger og skriver – og det, der faktisk kommer til at ske. Byrådets nye
kulturpolitik peger bl.a. på vigtigheden af, at der skabes en aktiv og levende by, der
gør Gladsaxe til et attraktivt sted at bo. Og det bidrager Gladsaxe Jazzklub gerne til
med – og med det, vi nu engang er gode til.
Om ikke så længe skal vi alle vænne os til at skrive et nyt årstal – vi har i bestyrelsen
nu øvet os et stykke tid. Program 2019 regner vi med at kunne præsentere og uddele
i forbindelse med sæsonens sidste koncert i december. Programmet vil naturligvis
blive udsendt til alle i digital form, men allerede nu kan 1. halvårs mange koncerter og
events læses på klubbens hjemmeside.
Og som noget helt nyt åbner vi den nye sæson med en Nytårskur – en søndagsmatiné
med 2 koncerter og med nogle af landets ypperste jazzmusikere. Læs side 6 og 7.
Tak for jeres store støtte i 2018 – og på gensyn til den gode lokaljazz i 2019.

For 3. år i træk gennemførte Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub en udsolgt julekoncert – denne
gang i en ny bydel. Haraldskirken ved Høje Gladsaxe dannede rammen om den swingende koncert, og
kommunens Folkeoplysningsudvalg havde ydet økonomisk støtte til dette særlige forenings projekt.

Redaktion: Ole Kjær / Foto: Kim Malmqvist, Kaj Bonne.
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River Jazz & Blues Band
Gladsaxe Jazzklub slutter sæson 2018

River Jazz & Blues Band

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,
2860 Søborg

Fredag 07. december 2018 kl 20 - 23
Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.
Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster
Kl. 20.00 starter koncerten

Besætning: Torben F. Lassen, trompet, mundharpe, vokal m.m.; Filt Kristensen,

River Jazz & Blues Band er en velrystet cocktail af jazz, blues og latin – serveret
med jysk lune. Bandet kom til verden i 1971 – skabt af musikere fra Holstebro og
Lemvig. I dag er bandets musikere hentet fra hele Jylland.
I daglig tale omtales bandet som ’Riverband’, og gennem årene er det blevet til et utal
af koncerter i ind- og udland. Den særlige spillestil har vakt anerkendelse overalt.
Repertoiret består af velkendte temaer fra genrer som: Traditionel jazz, blues, swing,
boogie og latin - samt egne numre. Flere af numrene er komponeret og arrangeret af
orkestrets leder Torben Lassen og bandets saxofonist Filt Kristensen, og nogle af
disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i hele landet.
’Riverband’ kaster sig ud i klassikere, velkendte sange, elegante arrangementer og
inciterende danserytmer. De seks musikeres tætte og dynamiske sammenspil samt
evnen til at komme publikum i møde, er bandets varemærke.
Jazzklubben gør nok klogt i at sikre nogle kvadratmeter til aftenens danseglade
deltagere.
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saxofon, klarinet, tværfløjte; Allan Bjerrgaard, trombone, percussion, vokal;
Karen Sørensen, klaver; Jørgen Nielsen, bas, basguitar og Nikolai Banke, trommer,
bas, guitar.

Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer
Spisning: 120 kr. pr. kuvert.
Maden leveres af Ostedelikatessen
Buffet: Udvalg af Spegepølser, Salami, Paté, Skinke, Salater og meget andet godt - og
hjemmebagt brød
Bestil spisning senest tirsdag d. 04. december 2018.

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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Medlemstegning 2019

Generalforsamling 2019

Gentegning og nytegning er nu i fuld gang..

Over 100 medlemmer har allerede meldt sig, har du?

Generalforsamling 2018 blev afholdt i Mørkhøj Skoles Aula med deltagelse af 335 medlemmer.

Medlemskort 2019 er tegnet af maler Tommy Thompson. Motiv: Jazz on Bourbon St..

På bare 3 uger er der gen- og nytegnet over 200 medlemskaber for det nye
kalenderår. Det er ganske enkelt imponerende!
Kontingentet for Sæson 2019 fastholdes fortsat på samme niveau, som tidligere år:
150 kr pr. person.
Medlemstegningen foretages via klubbens betalingssystem på hjemmesiden:

www.gladsaxejazzklub.dk

Medlemskab af Gladsaxe Jazzklub giver fortsat 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 et Medlemskort 2019, vil du ligeledes kunne komme ind til laveste
entré i en række 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.

Fredag d. 01. februar 2019 kl. 19
Adresse: Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg
Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til spisning kl. 17.30.
Der bydes på sandwich fra klubbens leverandør, Konditoriet Grannys House i Søborg.
Efter generalforsamlingen er der livemusik og dans.

Tilmelding: Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest:
Mandag d. 28. januar 2019
Tilmelding via billetsystemet på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk
Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom, tlf.: 2840 3715 / Henning Tranberg, tlf. 4444 1691

Mod forevisning af jazzklubbens Medlemskort 2019 tilbyder bl.a.:
Bibliografen, Bagsværd: rabat på film og særlige arrangementer
Aldershvile Slotspavillon: 10 % på alle listepriser (menu, drikkevarer etc.)
Konditoriet Grannys House: 10 % ved køb af take-away-varer.
Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom: 2840 3715 eller Henning Tranberg: 4444 1691

I 2019 afholdes der igen generalforsamling i Grønnemose Skoles Festsal ved Høje Gladsaxe – det betyder mere
plads til dans.
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Fornemt kommunalt tilbud
Flextur til Telefonfabrikken uden betaling

Gladsaxe Kommune afprøver fortsat forsøg med Flextur-kørsel til og fra
Telefonfabrikken – og uden betaling for kunderne
I 11 måneder har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Movia nu afprøvet forsøget med
gratis Flextur (ingen brugerbetaling) til og fra Kulturhus Telefonfabrikken.
Formålet er at forbedre den kollektive transport til byens kulturhus, Telefonfabrikken.
Der tilbydes således gratis kørsel både til og fra Telefonfabrikken. Dog er det en
betingelse, at turen starter eller slutter fra en adresse i Gladsaxe Kommune. Forsøget
kører i hele 2018 eller frem til det fastlagte budget er brugt. Og der står fortsat penge på
kontoen.
Sådan gør du
Hvis du ønsker at bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken, kan du enten gøre det
online eller ved at ringe til Movias Kundecenter. Du skal være oprettet som almindelig
Flexturskunde hos Movia, enten online på: movia.flextrafik.dk eller gennem Movias
Kundecenter, telefon 70 26 27 27.
➢ Bestilling af tur online: movia.flextrafik.dk (husk at anvende specialadressen inklusiv
bindestreg -FLEX TELEFONFABRIK).
➢ Bestilling af tur på telefon til Movias Kundecenter på 70 26 27 27 (oplys at du ønsker at
bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken).
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