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Formandens klumme  

Med januar måned havde Gladsaxe Jazzklub sæsonåbning - både af klubbens 

Intimscene i kulturhusets café Drop Inn og af Store Scene i kulturhusets tre 

Dansesale. Begge arrangementer var udsolgt. 

Glædeligt var det at møde en café, der i det nye år fremstår som et intimt spillested 

med tidssvarende faciliteter for publikum og arrangør. Et spillested med godt udsyn for 

alle og med forbedrede lys- og lydforhold. En stor tak til Telefonfabrikkens personale 

for medvirken til disse klare forbedringer. 

For klubbens Store Scene kan – efter årets første koncert – ikke rejses den samme 

begejstring. Få timer før de tomme lokaler skulle omdannes til et hyggeligt spillested 

for en udsolgt koncert, forelå en ny fordelingsplan for lokaleindretning fra Beredskab 

Øst. Brandinspektøren havde nedskaleret antallet af siddepladser betragteligt.  

Med kulturhuslederens ihærdige indsats blev en lettere justeret fordelingsplan bragt til 

veje. Med et par timer til gæsternes ankomst skulle en ny bordplan udarbejdes for 140 

spisende deltagere. Med udvist forståelse og fleksibilitet tog publikum imod de anviste 

pladser, hvor udsynet for enkeltes vedkommende var ganske ringe. Dette kommer ikke 

til at ske igen for deltagere, der rettidigt tilmelder sig klubbens koncerter og events.   

Frem til kommende arrangementer i Dansesalene vil der blive forsøgt arbejdet for en 

forbedret udgave af den nugældende fordelingsplan – naturligvis med respekt for 

gældende myndighedsregler.       

 

Snorre Kirk Quartet – Gladsaxe Jazzklubs Intimscene i café Drop Inn med udsolgt sæsonåbning. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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 Just Like Django                                                                   
Intimscenen: Sigøjnerjazz og fransk charme…  
 

   
 

Just like Django er en ung akustisk jazzkvartet, der søger at videreføre arven fra den 
fransk-belgiske guitarvirtuos Django Reinhardt. Med et repertoire bestående af festlige 
jazzstandarder, sigøjnernes folkemusik og egne kompositioner genskabes den 
sydende stemning fra 30’ernes og 40’ernes parisiske natklubber og dansesaloner – alt 
sammen leveret med et glimt i øjet og en smittende spilleglæde                                 
Django Reinhardt og den franske gypsyjazz er således inspirationen – men bestemt 
ikke kvartettens facitliste.   
 
Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Onsdag 05. februar 2020 kl 20 - 22 (dørene åbner kl. 19.30)  

Besætning:  Jon Noe, rytmeguitar; Thomas Løkke Madsen, bas; Peter Uldahl, 
sologuitar og Kristian Rusbjerg, harmonika.  
                                                                                                                   

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

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                                                                                                                            

Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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MARTINI*S for Børn                       
Fyraftenshygge for børn og deres voksne… 

 

Fyraftenshygge og familiemad er et populært event for børn og deres voksne.          

Jazzsangerinden Kira Martini og hendes storswingende jazz-krokodiller, er en festlig 

cocktail for både børn og voksne. Sprudlende rytmer fra syd og nord, spilles og synges 

i et univers fuld af leg og improvisation.                                                                   

Sangene er skrevet af Kira, og handler om stort og småt i livet, om pudsige skabninger 

og finurlige møder. Om Brasiliens rytmer, og om at huske at bruge sin fantasi.                                                                                                 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus,                    

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Tirsdag 11. februar 2020 kl 17 - 19                                                               

(adgang til kulturhuset fra kl. 16 - koncert kl. 17 - spisning kl. 18 -19)      

Besætning:  Kira Martini, vokal/guitar; Peter Marott, trompet; Calle Brickman, 

klaver; Morten Ærø, trommer og Henrik Silver, sousafon 

Entré: 65 kr. pr. person for koncert og spisning – for både børn og voksne.                             
 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                                                                                                                            

Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Paul Harrison feat.  Angela Strandberg                                                                   

 

Paul Harrison har føjet endnu et spændende navn, til sin mangfoldige stab af 

internationale musikere. Svenskefødte Angela Strandberg er et helt nyt bekendtskab 

for det danske publikum. Hun er bare 24 år, yderst scenevant, imponerende sikker på 

trompet, besidder en fabelagtig vokal og kan i den grad swinge et washboard. Mød 

Angela sammen med det skarpe mandskab i Paul Harrison Band. 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus,  

Fredag 21. februar 2020 kl 20.00 - 23.00                                                           

dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.                                                                                                            

Besætning:  Paul Harrison (UK). klarinet/sopransax/altsax;  Angela Strandberg (S), 

trompet/vokal; Kevin Grenfell (UK), trombone; Bo Møller Petersen (DK), guitar/banjo; Søren 

Stausbøl (DK). piano; Peter Williams (UK); kontrabas; Mikkel Find (DK). trommer                                                                                                                               

Entré: 70 kr. pr. person for medlemmer / 110 kr. for ikke-medlemmer.              

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Katz Kogeri                                   

Menu: Kogt hamburgerryg med smørsauce/ petit pois/små carotter/haricot vert/små kartofler. 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                   

Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 22. 

Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Februar 2020 

 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 5 af 5 

Olivier Franc Quintet  (F)                     

                    

Den franske sopransaxofonist Olivier Franc tog initiativ til at danne sit eget band i 
midten af 70´erne og har siden optrådt på store og små scener over det meste af 
verden. Olivier er en meget karismatisk performer og har modtaget flere anerkendte 
Sidney Bechet-priser. Udover at være tro mod stil og ånd i Sidney Bechets musik 
spiller han ovenikøbet på Sidney Bechets egen sopransax.  
Olivier har nu også sin personlige stil og spiller gerne egne originale kompositioner. 
Sønnen Jean Baptiste Franc har fulgt Olivier siden han var en stor dreng – en på alle 
måder forrygende pianist.    
 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus,  

Fredag 28. februar 2020 kl 20.00 - 23.00                                                           

dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.                                                                                                            

Besætning:  Olivier Franc (F), sopransaxofon; Jean-Baptiste Franc (F), klaver; 

Benoit Flamesnil (F), trombone; Yan Lou Bertrand (F), bas; Thomas Racine (F), 

trommer.                                                                                                                 

Entré: 70 kr. pr. person for medlemmer / 110 kr. for ikke-medlemmer.              

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Katz Kogeri                                   

Menu: Saltimbocca (kalvekødsruller m salvie og røget skinke) i marsalasauce med pastasalat 

pesto og en grønkålssalat med æbler og appelsin. 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                   

Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 22. 

Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

