NYHEDSBREV
Januar 2020
Formandens klumme
Godt Nytår ønskes I alle - medlemmer, samarbejdspartnere og venner af jazzklubben.
Bestyrelsen takker for udvist interesse og opbakning i den forgangne sæson.
Også i 2019 viste Gladsaxe Jazzklub med al tydelighed, at klubben ved handling
understøtter Byrådets kulturpolitik – og dermed visionen og ønsket om at skabe en
levende by. Gennem koncerter og særlige events i flere bydele bragte vi tilbud om
kvalitetsmusik og gode oplevelser ud til byens borgere og gæster fra nærmeste
omegn. Over 7.000 publikummer kvitterede med deltagelse i løbet af det gamle år.
2020 bliver et skelsættende år for jazzklubben, og det på trods af, at klubben fortsat
har en robust økonomi og et enestående højt medlemstal. Ved fællesskab og flid har
en snes frivillige borgere gennem årene oparbejdet en sund økonomi, en markant
publikumsinteresse, adskillige succesfulde arrangementer og oplevelser etc. – og ikke
mindst modtaget priser, prisnomineringer og ekstern bevågenhed. Tusindvis af timer
har frivillige hvert år leveret til den fælles passion.
I skyggen af ovenstående står et gennem flere år fremført behov for tidssvarende
faciliteter og rimelige arbejdsvilkår for klubbens afholdelse af professionelle koncerter i
kulturhuset. Til dato har bestyrelsen ikke modtaget kommunal imødekommenhed og
forståelse på dette felt, hvorimod det aldrig har skortet på opbakning, når initiativer er
blevet taget til store musikprojekter og særlige events. Et udfordrende skisma mellem
muligheder og virkelighed… og det varme frivillige engagement.

Program 2020 er nu blevet offentliggjort og ligger på klubbens hjemmeside – og som trykt publikation.
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Snorre Kirk Quintet
Swingende sæsonåbning på Intimscenen

Trommeslageren og komponisten Snorre Kirk har i de seneste mange år været en
fast gæst i mange internationale jazzklubber og på flere førende jazzfestivaler
herhjemme og i udlandet.
Snorre har vundet priser og er blevet nomineret til endnu flere. For alvor trådte han i
karakter som komponist og orkesterleder med eksempelvis udgivelsen: ’Drummer &
Composer’ (2017).
Sommeren 2018 udkom Snorre Kirks fjerde album, ’BEAT’, der med sin blanding af
eksotiske rytmer og farverige kompositioner, udgør Snorre Kirks mest ambitiøse og
personlige projekt til dato.
Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Onsdag 08. januar 2020 kl 20 - 22 (dørene åbner kl. 19.30)
Besætning: Snorre Kirk, trommer; Jan Harbeck, tenorsax; Tobias Wiklund, kornet;
Magnus Hjorth, klaver og Lasse Mørck, bas.

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
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Belgrade Dixieland Orchestra

Belgrade Dixieland Orchestra er et af de mest berømte jazzbands i Serbien, og efter
sigende det eneste professionelle traditionelle jazzband i hele Balkan-regionen.
Ejegod og Gladsaxe Jazzklub er gået i samarbejde om at invitere dette orkester til
Danmark for første gang.
Orkestret har en besætning bestående af professionelle musikere, musiklærere,
professorer, filharmoniske orkestersolister m.m.. Musikerne har arbejdet omkring 18 år
med den særlige Dixieland-lyd, der ifølge kendere udføres på et meget højt niveau.
Velkommen til et pust fra den internationale jazzscene!
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus ,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Fredag 24. januar 2020 kl 20.00 - 23.00
dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.

Besætning: Vladimir Rackovic, orkesterleder, banjo, vokal; Sava Matic, trompet;
Veljko Klenkovski, klarinet; Nemanja Zlatarev, trombone; Aleksandar Miletic,
piano; Ivan Maksimovic , bas; Milos Milosavljevic , trommer og Aleksandra Bijelic , vokal

Entré: 80 kr. pr. person for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer.
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Bagsværd Slagteren
Menu: Oksefilet, rosemarin-kartofler, rodfrugter og skysovs.

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 22.
Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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Generalforsamling 2020
Åbning for tilmelding til årets store fællesmøde…
Fredag d. 13. marts 2020 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 til spisning er påkrævet:
Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske senest: Fredag d. 06. marts 2020
Deltagelse kræver selvsagt medlemskab af Gladsaxe Jazzklub for kalenderåret 2020.
Spisning og koncert er gratis for medlemmerne.
Til dette års traktement betales der 40 kr. pr. medlem ved tilmeldingen. Dette for at
undgå madspild. Denne betaling konverteres til en drikkekupon ved ankomsten til
arrangementet. Derved fastholdes Generalforsamling 2020 som et gratis arrangement
(spisning og koncert) for klubbens medlemmer.
Tilmelding via billetsystemet på jazzklubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk
Aftenen slutter med koncert og dans (ca. 20.15 – 22.30) ved:

Louisiana Jazzband feat. DAIMI

Besætning: Daimi, vokal, Mårten Lundgren, trompet; Vincent Nilsson (S), trombone; Per Møllehøj,
guitar; Jesper Løvdal, saxofoner; Peter Federspiel, bas; Ole Givskov, trommer
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