
Midt i denne travle juletid kommer her årets sidste Nyhedsbrev fra Gladsaxe Jazzklub.
Koncertprogrammet for 2023 er offentliggjort i fredags og vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af de 
næste dage.

 

Billetter til den første koncert fredag den 13. januar med Norbert Susemihl's Joyful Combo er sat til salg
og kan købe via dette link:

https://medlem.gladsaxejazzklub.dk/event/details/i28

Menuen denne aften er svinekæber med kartoffelmos.
Det har været et travlt og spændende år, fyldt med gode jazzkoncerter og oplevelser.
De sidste to koncerter ingen undtagelse.
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Fredag den 25. november havde jazzklubben besøg fra Silkeborg: Red Hot Four+1 anført af Steffen 
Juhl Hansen, leverede en dejlig koncert fyldt med jazznumre, der ikke bliver spillet så ofte. Der var 
trængsel på dansegulvet, og humøret var i top.
Årets sidste koncert var i fredags den 9. december, hvor vi kunne byde velkommen tilbage til The 
Swinging Sisters. De har tidligere fået taget på Telefonfabrikken til at løfte sig (2019) med deres 
smukke stemmer og swingende vellyd.
The Swinging Sisters er lige præcis dét navnet antyder – tre søstre, som swinger sammen. Dertil en 
meget velklingende rytmegruppe, bestående af Bo Møller på guitar, Niels Kvist på bas og Casper 
Mikkelsen på trommer.
Søstrene leverede en varm hyldest til 30’ernes og 40’ernes amerikanske kvindelige vokaltrioer, hvor 
inspiration er hentet fra The Boswell Sisters, og The Andrew Sisters
Der var også en del julemusik, som satte os alle i en dejlig julestemning.
En fin måde at afslutte året på.

Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
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