NYHEDSBREV
December 2019
Formandens klumme
Lige ved og næsten. Gladsaxe Jazzklub var i november måned blandt de tre
nominerede til JazzDanmark Prisen 2019 for årets nytænkende koncertoplevelse.
Nomineringen skal ses på baggrund af klubbens portræt- og koncertrække ’Det Muntre
og Hårde Jazzliv’, der over otte aftener – og med stor succes - er blevet afholdt ude i
den kommunale biograf i Bagsværd.
Bremen Teater dannede endnu engang rammen om Danish Music Awards Jazz, hvor
der i alt skulle uddeles otte forskellige priser. Vinderen i vores kategori blev Aarhus
Jazz Orchestra for koncert og seminar om kunstig intelligens indenfor musik.
Et anerkendende skulderklap gives hermed fra Gladsaxe til Aarhus - en værdig vinder!
Apropos musikprojekt har jazzklubbens bestyrelse besluttet at ansøge om støtte til
endnu en ny koncertrække i byens biograf. Titlen er ’De Unge i Dansk Jazz’, hvor
fokus rettes på hvem og hvad, der inspirerede disse talentfulde unge. Og i sagens
natur med masser af swingende livemusik. Projektet er planlagt afholdt i 2020/2021.
Sæson 2019 nærmer sig nu sin afslutning med kun ét arrangement tilbage her i
december. Bestyrelsen vil gerne takke for en forrygende sæson, hvor I ved
medlemskab og fremmøde har støttet os i arbejdet med at skabe en levende by. Her
kan man opleve kvalitetsmusik, blive klogere på musikken - og til en rimelig penge.
Støt os fortsat i ønsket om at kunne fastholde kvalitet og omfang. På gensyn i 2020!
Glædelig Jul & Godt Nytår

The Swinging Sisters – tre søstre fra Esbjerg og nærmeste omegn – underholdt på fornemste vis ved
jazzklubbens seneste arrangement. Alt udsolgt – stående applaus ved koncertens afslutning (foto: Kim Malmqvist)

Redaktion: Ole Kjær / Foto: Kim Malmqvist, Kaj Bonne.
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Kristian Jørgensen Kvartet
Feat. Kaare Munkholm

.En klassisk jazz-rytmegruppe med klaver, bas og trommer bakker usædvanlige frontinstrumentalister op, når violinvirtuosen Kristian Jørgensen medbringer sin kvartet
udvidet med vibrafon-ekvilibristen Kaare Munkholm.
Dette velklingende ensemble, der rummer nogle af Danmarks dygtigste jazzmusikere,
spiller et repertoire, som er en herlig blanding af Duke Ellington, melodier fra dansk
guldalderjazz og andet godt fra kapelmesterens egen musik-skattekiste.
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus ,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Fredag 13. december 2019 kl 20.00 - 23.00
dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.

Besætning: , Kristian Jørgensen, violin; Olivier Antunes, klaver; Thomas
Fonnesbæk, bas; Esben von Lillienskjold, trommer og Kaare Munkholm, vibrafon

Entré: 80 kr. pr. person for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer.
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Ostedelikatessen
Udvalg af spegepølser, salami, paté, skinker, oste, salater og meget andet godt
- og hjemmebagt brød
Buffet:

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 10. december kl. 22.
Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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Medlemstegning 2020
Gentegning og nytegning er nu i fuld gang..

Motivet til Medlemskort 2020 blev fundet i New Orleans i forbindelse med en klubrejse i april 2019.,
Den udsmykkede væg og trappe førte direkte ned til Mississippi-floden.

Startskuddet har lydt til tegning af Medlemskab 2020 – både for gentegning og
nytegning. Og grundet klubbens høje medlemstal kan kontingentet for sæson 2020
fastholdes på det kendte niveau: 150 kr. pr. person.
I skal vide, at bestyrelsen – med jeres økonomiske opbakning – vil kunne fortsætte sit
arbejde med at sikre høj musikalsk kvalitet og overraskende nye events for sine
medlemmer.
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 Medlemskort 2020, 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, jazz-weekends og særlige events.
Spørgsmål til kortkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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