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Formandens klumme 
2018 – velkommen til et nyt kalenderår og til Gladsaxe Jazzklubs nye sæson. De 
næste tolv måneder kan I se frem til at opleve snesevis af professionelle musikere fra 
ind- og udland og med dem store musikalske øjeblikke. Derudover fortsætter vi den 
musikalske linje med at præsentere særlige events – nogle er allerede præsenteret i 
det netop udsendte årsprogram, andre dukker op i løbet af året. 

2018 starter med lidt af et musikalsk nytårsfyrværkeri: Tribute to Lillian Boutté. 
Arrangementet bliver samtidig en afprøvning af et nyt koncept, hvor vi en søndag i 
januar tilbyder tolv forskellige koncerter af en times varighed – og på to scener. Nogle 
af landets ypperste blues- og jazzmusikere stiller gratis op til denne støttekoncert for 
den amerikanske blues- og gospelsangerinde, Lillian Boutté.                                   

Som deltager i arrangementet kan du gå all in og opleve samtlige otte timers 
underholdning eller udvælge dig de koncerter, der passer bedst i forhold til dit øvrige 
søndagsprogram. Man kan således gå til og fra Kulturhus Telefonfabrikken.                                              
Konditoriet Grannys House tilbyder mad og drikke hele dagen – og åbner fra kl. 10.                                
Læs mere uddybende på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk . 

2018 fortsætter med tegning af medlemskab for den nye sæson. Over 300 har allerede 
nu gen- eller nytegnet deres medlemskab. Januar måned er endvidere tidspunktet for 
tilmelding til årets generalforsamling, fredag d. 2. februar. Klik ind på hjemmesiden og 
tilmeld dig spisning/generalforsamling/koncert – og det er ganske gratis, som medlem.  

 
Gladsaxe Jazzklubs sæsonprogram 2018 kan læses på klubbens hjemmeside: www. gladsaxejazzklub.dk  
Derudover vil program, fotos, nyheder m.m. også kunne læses på klubbens facebook-profil. Følg her klubbens 
mange aktiviteter og medlemmers kommentarer: Gladsaxe Jazzklub.   

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Januar 2018 
 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 2 af 8 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Januar 2018 
 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 3 af 8 

• Salg af mad og drikke ved Konditoriet Grannys House 

Medlemstegning 2018                 
Tegning af medlemskab fortsætter i det nye år… 

   

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

Gentegning og nytegning af medlemskab i Gladsaxe Jazzklub er fortsat i fuld gang. 
Kontingentet fastholdes på samme niveau, som de tidligere år: 150 kr pr. person. 

Medlemstegningen foretages via klubbens betalingssystem på hjemmesiden:           
www.gladsaxejazzklub.dk:  

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.  

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. 
Endvidere giver medlemskabet gratis adgang til den årlige generalforsamling med 
spisning og koncert samt fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events.  

Ved forevisning af jazzklubbens Medlemskort 2018 tilbyder bl.a.: 

Bibliografen, Bagsværd: rabat på film og særlige arrangementer              
Aldershvile Slotspavillon: 10 % på alle listepriser (menu, drikkevarer etc.)     
Rådhus Caféen: 10 % på menu og drikkevarer                                                   
Konditoriet Grannys House: 10 % ved køb af take-away-varer.  
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United Nations Jazz Band             
New Orleans-jazz af den bedste slags…  

 
Seks instrumenter, fem nationaliteter - og samme respektfulde passion for New 
Orleans Jazz. Det er vel nok den bedste beskrivelse af United Nations Jazz Band.                     
Med nogle af de mest talentfulde klassiskspillende jazzmusikere udgør bandet en unik 
enhed, der sætter hinanden stævne, når lejlighed sig byder.                                         

Bandet blev dannet i 2009 og i årene efter haft trombonisten, Niklas Carlsson, som 
orkesterleder. Niklas er en alsidig musiker, der favner mange genrer af jazzmusikken. 
Han har modtaget mange priser i sit hjemland – eksempelvis Louis Armstrong Award.               
Niklas Carlsson er også en talentfuld sangskriver.  

United Nations Jazz Band har tidligere besøgt Gladsaxe Jazzklub – og med stor 
succes. Musikerne fik hver især vist deres format, både som solister og i samspillet. 
Og det er hver eneste gang en fornøjelse, når musikere formår at smitte sit publikum 
med god energi. Man bliver glad indeni og husker aftenen, som en god musikalsk 
oplevelse. 

Der kan derfor være en god grund til at tage til Kulturhus Telefonfabrikken, hvis man 
ønsker en fredag aften med livemusik af høj kvalitet, og hvor underholdningsværdien 
ikke er at foragte.  
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Fem nationaliteter samlet i United Nations Jazz Band 

 

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

Fredag 26. januar 2018 kl 20 - 23                                                                     
Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                 
Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster                                                                                      
Kl. 20.00 starter koncerten 

Besætning:  Jerome Etcheberry (FR), trompet; Niklas Carlsson (S), trombone og 
vokal; Chris Tanner (AU), klarinet og vokal; Norbert Reijngood (NL), banjo;    
Kasper Tagel (DK), bas og Stefan Andersen (DK), trommer 

Entré:  80 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer  
 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Madkartellet  

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 

OBS                                                                                                
Medlemskort 2018 vil blive udleveret til deltagere, der har gentegnet 
eller nytegnet medlemskabet for den nye sæson. 
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Generalforsamling 2018                     
Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og tilmeld dig! 

 
I 2018 bliver det Mørkhøj Skoles aula, der danner rammen om årets generalforsamling. Skoleaulaen bruges i det 
daglige til samling af de mange elever til fest og alvor, og mange kulturforeninger anvender den smukke skole om 
aftenen og i weekender. Arkitekt Vilhelm Lauritzen har tegnet Mørkhøj Skole.  

  

Fredag d. 02. februar 2018 kl. 19 
Adresse: Mørkhøj Skoles Aula, Ilbjerg Alle 25, 2860 Søborg 

 
Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til spisning kl. 17.30.    
Klubbens leverandør, Konditoriet Grannys House, tilbyder velsmagende sandwich 

Tilmelding: Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest: 

Tirsdag d. 30. januar 2018 
Tilmelding via billetsystemet på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 

Eller kontakt Jan Engblom, tlf.: 2840 3715  /  Henning Tranberg, tlf. 4444 1691 

Deltagelse kræver medlemskab for kalenderåret 2018 
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AK & All That Jazz                              
Efter generalforsamlingen bydes på dans og musik 

 

AK har denne fredag aften sammensat sit 8-mandshold og repertoire til en swingende afslutning på 
Generalforsamling 2018  

Sangerinden Anne Kristine Lauritzens vokal er klart farvet af kærligheden til Ella 
Fitzgerald, Diana Krall, Nathalie Cole og Anita O`Day.  
Med en nærværende og varm udstråling, skaber AK mindeværdige koncerter, hvor 
hun med bandet viser musikalitet og showmanship. God garanti for en swingende 
danseaften.  
 
Repertoirets spilleliste vil bære præg af en god omgang New Orleans Gumbo - musik 
med intensitet, spilleglæde, swing, latin og ballader. 
 

Besætning: Anne Kristine Lauritzen, vokal; Henrik Bolberg, trompet, Bjørn Otto, 
trommer; Kristor Brødsgaard, bas, Niels ’Flipper’ Stuart, saxofon; Chris Tanner, 
klarinet/ vokal; Marko Martinovic, klaver og Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone.  

 
Til Generalforsamling 2017 var det Paul Harrison Band, der fik dansegulvet til at gløde af aktivitet.                                                                                    

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Januar 2018 
 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 8 af 8 

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). 
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