NYHEDSBREV
Februar 2019
Formandens klumme
Om få dage skal bestyrelsen se klubbens mange medlemmer i øjnene – det er tid til at
aflægge 2018-beretning og 2018-regnskab samt gennemgå indeværende års budget.
Og ikke mindst er det et godt tidspunkt for medlemmerne til at kunne fremkomme med
vurderinger af bestyrelsens arbejde – herunder den fastlagte musikprofil og valg af
særlige events.
I det hele taget er Generalforsamling 2019 den dag, hvor nye idéer kan bringes til
torvs og synspunkter blive luftet. Det vil vi i bestyrelsen se frem til.
Fredag d. 01. februar bliver yderligere interessant derved, at et rekordstort antal
medlemmer nu har tilmeldt sig arrangementet.
Over 350 medlemmer vil indtage deres pladser til spisning og generalforsamling – og
alle vil efterfølgende kunne træde dansen til tonerne af et swingende 11-mandsband.
Velkommen til årets store medlemsfest!
Loyaliteten over for Gladsaxe Jazzklub noterer vi i bestyrelsen som stor. Mange
udtrykker glæde over at have en lokalitet i byen, hvor man kan tage hen for at opleve
et afvekslende musiktilbud af høj kvalitet og samtidig have muligheden for at kunne
spise lidt god mad. ”Man behøver ikke altid tage ind til Indre By for at hygge sig”, som
et par medlemmer udtrykte det for nylig.
Hovedparten af klubbens medlemmer bor i Gladsaxe. Det er jo ikke så overraskende.
Interessant er det imidlertid, at en stigende andel kommer fra andre kommuner –
nabokommuner som mere fjerntliggende.
Her ved udgangen af januar måned har over 500 tegnet et medlemskab for 2019.

Orkestret Sinatra Syndicate vil - med sangeren Henrik Egholm Petersen i front – frem til kl. 23
præsentere et bredt repertoire af crooneren Frank Sinatras allerstørste ørehængere .
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Rosa og Rouladebandet
Fyraftenshygge og familiemad for børn og voksne

Rosa fra Rouladegade sætter strøm til piskeriset og er nu klar til at piske en stemning
op. Godt hjulpet af jazzmusikerne Sille og Palle samt en liter økologisk fløde vil trioen
forsøde tilværelsen for både børn, voksne og sovedyr med musik fra Rouladegade,
Byttebiksen, Sovedyr på Eventyr, Cirkus Summarum og øvrige Ramasjang-hits.
Så væk din yndlingsbamse og kom til kagerock og rul. HUSK DIT SOVEDYR!
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus ,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Tirsdag 12.februar 2019 kl 17.00 - 19.00
dørene åbnes til ankomstlokalet kl. 16.00 – koncert kl. 17 – spisning kl. 18.

Besætning: Rosa Gjerluff Nyholm, vokal; Sille Grønberg, guitar/vokal og
Palle Windfeldt, guitar/vokal

Entré: 60 kr.pr. person for koncert og spisning (for både børn og voksne)
Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Tidsfrist for tilmelding: Søndag d. 10. februar kl. 22.
Spørgsmål til billetkøb: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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Miriam Mandipira Quintet

Gladsaxe Jazzklub fejrede sammen med sangerinden Miriam Mandipira ( Zimbabwe)
International Jazz Day i 2014 – UNESCOs verdensomspændende mærkedag for
jazzmusikken. Livekoncerten blev optaget og foreligger som CD-album.
Nu er der så mulighed for at gense og genhøre Miriams smukke ballader og blues numre, når hun sammen med sine danske kolleger bringer det swingende repertoire til
kulturhuset.
Spillested: Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Fredag 01. marts 2019 kl 20 - 23
Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere / Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster

Besætning: Miriam Mandipira, vokal; Bo Møller, guitar; Tobias Dall, bas;
Jan Harbeck, tenorsax og Niclas Bardeleben, trommer.

Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af DeliChancen
Menu: Stegt kyllingebryst m/salvie og Serrano skinke, ovnstegte kartofler med krydderurter, bagte
rodfrugter, rødvinssauce og råkostsalat

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Bestil spisning senest tirsdag d. 26. februar 2019.
Spørgsmål til billetkøb: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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Medlemstegning 2019
Over 500 har nu tegnet medlemskab – har du ?

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

Ved udgangen af januar måned har over 500 gen- og nytegnet medlemskab af
Gladsaxe Jazzklub. En sådan stor opbakning er med til at sikre, at bestyrelsen fortsat
kan fastholde det lave kontingent på 150 kr. pr. person for et helt kalenderår.
Og ved den forestående generalforsamling vil bestyrelsen kunne anbefale, at samme
niveau også fastholdes for 2020.
Med den fornemme opbakning skabes der et økonomisk fundament for både at kunne
garantere høj musikkvalitet samt skabe særlige musikalske events for medlemmerne.
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 eksempelvis i Bibliografen, Bagsværd (rabat på film og særlige
arrangementer), i Aldershvile Slotspavillon (10 % på alle listepriser - menu og
drikkevarer) og hos Konditoriet Grannys House (10 % ved køb af take-away-varer).
Ved fremvisning af gyldigt Medlemskort 2019, vil du ligeledes kunne komme ind til
laveste entré i andre jazzklubber, som Gladsaxe Jazzklub har entré-samarbejde med.
Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom: 2840 3715 eller Henning Tranberg: 4444 1691
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