
NYHEDSBREV 

Januar 2019 

 

Redaktion: Ole Kjær / Foto: Kim Malmqvist, Kaj Bonne. 

www.gladsaxejazzklub.dk             Side 1 af 4    

Formandens klumme  

Absolut først til alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner af Gladsaxe Jazzklub:                            

Alle ønskes I et Godt Nytår! 

2019 er blot klubbens tolvte leveår, så vi er sammenlignet med andre musiske 

foreninger fortsat lidt af en ’årsunge’. Trods forholdsvis få år på bagen har bestyrelsen   

indhøstet mange værdifulde erfaringer, der i dag gør os i stand til at præsentere en 

bred og farvestrålende vifte af koncerter og særlige events. 

2019 kan således præsentere snesevis af professionelle musikere fra ind- og udland - 

og med dem store musikalske øjeblikke. Den musikalske linje, der fik medlemmernes 

éntydige opbakning ved sidste års generalforsamling, fastholdes i det nye kalenderår.   

Den forestående generalforsamling må vise, om tilslutningen fortsat er gældende.  

2019 bliver også året, hvor musiksamarbejdet krydser kommunegrænsen. Således 

forventes i det nye år særlige initiativer i regi af genreorganisationen, JazzDanmark. 

Dels til gavn for bestyrelsens arbejde – dels til glæde for klubbens medlemmer.    

2019 er tid til gentegning eller nytegning af klubmedlemskabet. Det lave kontingent 

kan ikke mindst tilskrives, at så mange ønsker at støtte og fastholde et afvekslende 

musiktilbud med kvalitet i byen – og for alle aldre. Således er der her ved årsskiftet 

allerede tegnet over 400 medlemskaber.   

Velkommen til Sæson 2019 – velkommen indendørs, udendørs og i flere bydele.     

Bak op om det lokale jazzarbejde i Gladsaxe ved medlemskab og/eller ved deltagelse.  

  

Program 2019 er nu blevet offentliggjort og ligger på klubbens hjemmeside – og som trykt publikation.      

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Nytårskur med Dobbeltkoncert                                            

Matiné med guldalderjazz og swingende ballader                 

  
Som noget nyt åbner Gladsaxe Jazzklub den nye sæson med en dobbeltkoncert. 

Den festlige nytårskur bringer fra søndagens middagsstund nogle af landets 

dygtigste jazzmusikere til kulturhuset, Telefonfabrikken.   

To populære orkestre fra tidligere afholdt musikprojekt er inviteret til at starte den nye 

sæson. Programmets repertoire vil være bredt sammensat med guldalderjazz fra 

1920’erne og 1930’erne – og til herlige dansk-svenske ballader i den bedst swingende 

stil.                                                                                                                             

De medvirkende musikeres egne favoritnumre bliver der også plads til undervejs.  

Kig forbi Telefonfabrikken og modtag dit Medlemskort 2019 – det vil spare 

klubkassen for dyr porto. Naturligvis vil der også kunne tegnes medlemskab i 

forbindelse med arrangementet.                                                                                 

Du kan ved samme lejlighed erhverve dig det trykte program for hele sæsonen.  

Ved dette arrangement undlader bestyrelsen at udarbejde en bordplan, som det ellers 

er kutyme. Søndagsmatinéen lægger op til, at man kan kigge forbi i tidsrummet kl. 

13.00 – 17.30. Enten kan man komme til begge koncerter eller blot vælge den ene. 

Her er der frit valg!                                                                                                       

Vi afprøver modellen – og lægger gerne ører til jeres vurdering. 

.                                                      
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Sangerinden Cathrine Legardh har tidligere optrådt i Gladsaxe Jazzklub – udendørs ved 

Bagsværd Sø med musikalsk fortolkninger af Tove Ditlevsens digte, indendørs i forbindelse 

med musikprojektet ’Jazzens Ensembler’. 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

 

Søndag 13. januar 2019 kl 13.00 - 17.30  -  Dørene åbnes kl. 12.30 for koncertgæster.                                                                                                            

Besætninger:                                                                                                                                                       

Kl. 13.00 – 15.00: Guldalder Kapellet:                                                                                                          

Peter Jensen, kapelmester/basun; Kristian Jørgensen, violin; Mathias Heise, 

mundharpe; Peter Rosendal, klaver; Ole Skipper, bas og Esben Laub von 

Lillienskjold, trommer. 

Kl. 15.30 – 17.30: JC Trio feat Cathrine Legardh:                                                                                       

Jacob Christoffersen, klaver; Cathrine Legardh, vokal; Jesper Bodilsen, bas og  

Zoltan Czörsc, trommer. 

Entré: 100 kr. for medlemmer / 140 kr. for ikke-medlemmer  

Traktement:  Gode tilbud fra jazzklubbens bar og et velassorteret kaffe-/kagebord – 

herunder champagne og kransekage.  

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                         

Tidsfrist for tilmelding: Lørdag d. 12. januar kl. 22. 

Spørgsmål til billetkøb, ring til: 

Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Generalforsamling 2019                     

Over 250 medlemmer har nu meldt sig… har du?   

 

Fredag d. 01. februar 2019 kl. 19 

Adresse: Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg 

OBS. Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til spisning kl. 17.30.            

Der bydes på sandwich fra klubbens leverandør, Konditoriet Grannys House i Søborg.                                                                                         

Efter generalforsamlingen er der livemusik og dans. 

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

Mandag d. 28. januar 2019 

Tilmelding via billetsystemet på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk         

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

 

 

Orkestret Sinatra Syndicate har i mere end 10 år fokuseret på Frank Sinatras repertoire. Det 

anmelderroste 11-mands band vil med garanti levere et fængende musikalsk show – og 

endnu engang med crooneren Henrik Egholm Petersen i front. I øvrigt dokumenteret under 

Gladsaxe Jazzfest 2018 i Aldershvile Slotspark.   
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