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Formandens klumme 
Husk: Generalforsamling 2018 afholdes i år på Mørkhøj Skole, hvor den smukke aula 
danner rammen om arrangementet fredag 02. februar. Over 300 medlemmer har 
tilmeldt sig generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for sine 
handlinger i det gamle kalenderår.                                                                         
Musik og dans er der nu også afsat tid til på denne store klubaften.  

Medio januar fik vi i kulturhuset afviklet støttekoncerten for den sygdomsramte 
sangerinde Lillian Boutté. Mange medlemmer og gæster udefra støttede denne 
særlige event – og der var masser af god stemning. Glædeligt var det ikke mindst, at 
også TV2 Lorry, DRs P8 Jazz og Radio Jazz-København havde fundet anledning til at 
besøge arrangementet. Det kom der gode reportager ud af.    

Støttekoncertens musikprogram blev samtidig en afprøvning af, om jazzklubben og 
kulturhusets lokaliteter – over otte timer - kunne realisere tolv koncerter fordelt på to 
scener. Måske et muligt perspektiv som særligt bidrag til fremtidens årsprogrammer. 
Bestyrelsen vil på kommende møde og arbejdsseminar evaluere den konkrete 
støttekoncert samt drøfte konceptets holdbarhed.  

Borgere i Gladsaxe Kommune, har med 2018 fået et unikt tilbud af byens politikere: 
Gratis transport til og fra Kulturhus Telefonfabrikken for alle aldre – en forsøgsperiode 
til vurdering af en mulig forbedring af den kollektive transport til kulturhuset. Lyder 
usandsynligt, men det er ganske sandt.                                                      
Eksempelvis vil herboende medlemmer og gæster til jazzklubbens arrangementer 
kunne køre kvit og frit – både ud og hjem. Læs mere uddybende sidst i nyhedsbrevet. 

 
Støttekoncerten, Tribute to Lillian Boutté, blev på alle måder en fin musikalsk søndagsfest med musikere fra 
nær og fjern. Sangerinden, Denise Gordon (UK), gjorde sit til at skabe den festlige stemning - og med orkestret  
Zebrass, som swingende og sprudlende medspiller.mad og drikke ved Konditoriet Grannys House 
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Medlemstegning 2018                 
Tegning af medlemskab fortsætter også i februar… 

   

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

Over 500 personer har med udgangen af januar måned nu gentegnet eller nytegnet 
deres medlemskab af Gladsaxe Jazzklub. Imponerende og særdeles tilfredsstillende 
for bestyrelsens fortsatte arbejde.  

Den flotte opbakning betyder, at den høje musikalske kvalitet og variationen af særlige 
events vil kunne fastholdes – til glæde for medlemmerne. Jeres støtte giver os styrke 
og vilje til at yde det bedste, vi evner. Sådan hænger ting ofte sammen. 

Medlemstegningen foretages fortsat via klubbens betalingssystem på hjemmesiden:           
www.gladsaxejazzklub.dk                                                                               
Naturligvis kan medlemskab også tegnes i forbindelse med ét af klubbens indendørs 
eller udendørs arrangementer.  

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. Læs uddybende på hjemmesiden. 

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.  
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For børn og deres voksne              
Fyraftenshygge og familiemad – få billetter tilbage                                       

 
Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub i fornemt samarbejde 

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

Tirsdag 13. februar 2018 kl 17 - 19                                                                     
Kl. 16 - 17: Dørene åbnes til caféen                                                                                                  
Kl. 17 - 18: Sigurds Danmarkshistorie                                                                                      
Kl. 18 - 19; Spisning 

Besætning:  Sigurd Barrett, klaver; Martin Klausen, trommer og                      
Bjarne Christensen, bas    

Entré:  55 kr. pr. person (koncert & spisning)   

 

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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DR Big Band på Vinterjazz-turné                                         
Guld fra arkivet – legendernes jazzhistorie…     

         
DR Big Band spiller musik fra deres enestående samling af numre trukket direkte ud af 
bigbandets DNA. Sammen med ingen ringere end den amerikanske trommeslager og 
kapelmester Dennis Mackrel har DR Big Band været en tur inderst inde i nodearkivet og 
fundet guldet frem til det danske jazzpublikum. 
 
Med sig rundt i Vinterjazz-landskabet har de en ny skinnende knappenål på den danske 
jazz-opslagstavle, Claudia Campagnol, som de seneste år har gjort sig bemærket i både 
Ung Jazz og på forskellige europæiske jazzscener. 

DR Big Band har gennem årene tiltrukket adskillige af verdens allerfineste solister, 
komponister og dirigenter. Det betyder, at bigbandet i dag har et helt unikt arkivmateriale, 
der bugner af musik signeret af store jazz-ikoner som Bob Brookmeyer, Thad Jones, Ray 
Pitts, Jim McNeely og mange flere. 

“Publikum kan se frem til en koncert, der hylder en perlerække af de gamle mestre i 
bagkataloget, som hver især har sat sit præg på den danske og internationale jazzscene 
siden 1960’erne, og som ikke mindst har været med til at forme DR Big Band. 
Kernerepertoiret vil blive udfoldet på ny for øjnene og ørerne af publikum, og DR Big Band 
viser endnu engang, at de løfter en ganske særlig musikalsk arv, der stadig genlyder på 
jazzscenen i dag,” lyder det i en pressemeddelelse. 

“Dennis Mackrel er den oplagte medsammensvorne, når DR Big Band puster liv i ånden 
fra dengang, de amerikanske jazzlegender huserede på de danske spillesteder. Han er  
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Dennis Mackrel          Claudia Campagnol                              Ib Glindemann 

tidligere trommeslager i det navnkundige The Count Basie Orchestra – den sidste 
trommeslager Basie selv nåede at hyre i sin levetid, og om hvem han dengang sagde: 
”Dennis is already a good drummer, and one day he’s really actually going to be a 
monster.”                                                                                                                                 
I dag er Mackrel en fremtrædende arrangør og kapelmester, som blandt andet i perioder 
har ledet Count Basies gamle orkester og således har cremen af amerikansk bigbandjazz 
helt inde under huden.” 

Mackrel har også tidligere dirigeret DR Big Band, og både musikere og dirigent ser frem til 
at udforske flere facetter af det samarbejde. Nu giver de derfor et skarpt bud på, hvordan 
legendernes levendegjorte jazzhistorie lyder anno 2018. 

OBS. Arrangementet finder sted i Koncertaulaen på GXU (tidl. Marielyst Skole),             
Adresse: Gladsaxevej 198, 2860 Søborg  

Lørdag 17. februar 2018 kl 19.30 – 22.30                                                                                                                                      
Kl. 19.00 Dørene åbnes                                                                                              
Kl. 19.30 Foredrag/filmklip om Moderne Big Bands ved journalist og tidl. programchef i 
Danmarks Radio Henrik Wolsgaard-Iversen samt koncert ved DR Big Band                                                                                                                     
Med temaet Moderne Big Bands afsluttes koncertserien om Jazzens Ensembler. 
Arrangementet er åbent for andre deltagere end koncertseriens abonnenter.  
Undervejs lægges en pause. 

Besætning:  DR Big Band feat. Claudia Campagnol & Dennis Mackrel.    
Gæstedirigent: Ib Glindemann 

Entré: 130 kr. pr. person  
 

Billetkøb:  Billetterne er alle unummererede og kan kun købes i Bibliografen,               
Adresse: Bagsværd Hovedgade 116, 2880  Bagsværd                                             
eller                                                                                                                            
via nettet på:Gladsaxe.dk/bibliografen 

Tilmelding:  senest fredag d. 16. februar 2018                                                                                                             
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Indra (US/DK)                                                       
Grammy-nomineret jazz-sangerinde på besøg  

 
I anledning af, at INDRA udkommer med et nyt album på det legendariske 
pladeselskab Impulse Records (Duke Ellington, John Coltrane og Ray Charles) tager 
musikerne på turne i februar og marts 2018, som en del af en større Europa-Tour. 
 
”Vi vil meget gerne kigge forbi Gladsaxe, hvis I har lyst til at lave en koncert med os”, 
udtrykte saxofonist Benjamin Trærup sidste efterår.                                                   
Den chance ville vi bestemt ikke lade gå fra os, hvorfor der hurtigt blev indgået en 
aftale om besøg med den anerkendte prisvindende musikgruppe. 
  
Bandet har for alvor fået et internationalt gennembrud i 2016, med koncerter i Paris, 
New York, Berlin, München, Zürich og Wien. 
Desuden vandt INDRA i foråret den største jazz-pris i Tyskland "BMW Welt Jazz 
Award".                                                                                                               
 
INDRAs seneste album "Heartland" blev nomineret til en Amerikansk Grammy og 
Jazz Special kårede "Heartland" til Album of the Year i 2015.  
Indra har desuden vundet en Danish Music Award for Årets Vokal-Udgivelse. 
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Den århusianske jazztrio Indra har opnået et internationalt gennembrud, men det har kostet sved, 
tårer, nattesøvn og bunker af penge at nå så langt for ægteparret; Indra Rios-Moore (US) og   
Benjamin Trærup (DK).    

 

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

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

Besætning:  Indra Rios- Moore, vokal; Benjamin Trærup, saxofon; Knut Finsrud, 
trommer og Thomas Seithen, bas.  

Entré:  60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  
 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Det Grå Madhus  

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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Gladsaxe Kommune meddeler: 
Kør med Flextur til Telefonfabrikken uden betaling  

 
Gladsaxe Kommune indfører forsøg med kørsel til Telefonfabrikken uden 
betaling med Flextur 

Gladsaxe indfører i samarbejde med Movia et forsøg med gratis Flextur (ingen 
brugerbetaling) til og fra Kulturhus Telefonfabrikken fra tirsdag d. 2. januar 2018.                   
Formålet er at forbedre den kollektive transport til Telefonfabrikken. 
 
Under forsøget tilbydes gratis kørsel både til og fra Telefonfabrikken. Det er dog 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 
 
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). 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://movia.flextrafik.dk/
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