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Formandens klumme 
Ansøgning om et nyt musikprojekt er på vej til at blive behandlet af kommunens 
kulturpolitikere. Medio juni måned vil Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tage stilling til  
projektets kvalitet og relevans i forhold til Byrådets kultur- og fritidspolitik. Støttes 
projektet økonomisk, vil samarbejdspartnerne bag initiativet tage fat på den mere 
detaljerede planlægning. 

Firkløveret bag ansøgningen er: Kulturhus Telefonfabrikken, Bibliografen i Bagsværd, 
Gladsaxe Oplysnings Forbund og Gladsaxe Jazzklub. Denne kvartet har de senere år 
udviklet et nært og succesfuldt musiksamarbejde, som har bragt snesevis af landets 
dygtigste jazzmusikere til Gladsaxe – lige fra trioer til de store swingende big bands. 

Projektet er tænkt afviklet i 2019 med fire emneaftener i hvert halvår. Disse otte 
arrangementer retter fokus på ’Det muntre og hårde Jazzliv’, hvor nogle af landets 
største jazzlegender har givet tilsagn om at medvirke. Et langt, muntert og hårdt jazzliv 
vil blive belyst via interview, filmminder, tørre facts og en afsluttende livekoncert med 
den enkelte hovedperson i front.  

Med juni måned følger – traditionen tro - en række udendørs jazzkoncerter.                     
I forbindelse med Gladsaxe Jazzfest 2018 kan vi præsentere syv koncerter med flere 
af jazzens genrer på programmet. Vi har tilstræbt et alsidigt repertoire og håber, at 
mange vil finde vej til både Søborg Bydel og Aldershvile Slotspark.                                                       
Jazzfestens program er tidligere blevet fremsendt og kan i øvrigt læses på klubbens 
hjemmeside og på Facebook.  

Første halvårs musikalske punktum sættes Sankthansaften i Aldershvile. Læs opslag!    

 

En af de mere sjældne klubaftener blev afholdt i maj måned, hvor trombonisten Ole ’Fessor’ Lindgreen 
blev hyldet i anledning af sin 80-årsdag. Samme aften blev en anden god ven af Gladsaxe Jazzklub, 
journalist Henrik Wolsgaard-Iversen, ligeledes fejret - grundet samme fødeår som Fessor.  
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Gladsaxe Loves Culture                 
en farverig kulturfestival på Telefonfabrikken        

 
 

 
 
Kom og mærk rytmen fra de afrikanske trommer, bliv forført af alverdens folkedragter og 
fantasifulde fortællinger eller tag på en kulinarisk opdagelse i Verdensrestauranten.  
 

      
 
Festivalen starter kl. 10 med en stor og farverig parade fra Søborg Torv op ad Søborg 
Hovedgade, der ender i Kulturhus Telefonfabrikken. Gladsaxe Jazzklub deltager naturligvis i 
paraden. Mødetid for ’festklædte’ medlemmer: kl. 09.45 – vi mødes under banneret. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Swingende Sankthans                      
en Grill- & Musikaften ved Bagsværd Sø  

 
Aldershvile Slotspavillon og Gladsaxe Jazzklub i samarbejde: 
 

Mandag den 23. juni 2018 kl. 18.00 – 23.00                              
Adresse: Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 2880 Bagsværd 

 
Klik ind på klubbens hjemmeside og læs uddybende om det samlede arrangement – 
herunder om buffeten, drikkevarer ad libitum, pris, tilmeldingsfrist etc.: 
www.gladsaxejazzklub.dk 

Livekoncert: N’City Blues                                                                                   
N’City Blues har rødder i bluesmusikken. Orkestret startede i 2005 på et lille spillested i 
Næstved, og har siden præsenteret Zydeco Blues nationalt som internationalt. Det er 
blevet til turneer i USA, Tyskland og Sverige, og herhjemme har mange klubber og 
festivaler haft besøg af den swingende kvartet.                                                                   
Og med gæstesaxofonisten på holdet, bliver det bestemt ikke ringere.                                                                        

 
Besætning: Torben Kaas, guitar og vokal; Pedro Fussing. bas og vokal;                  Henrik 
Vestergaard, mundharpe og vokal; Tobias Leonardo Pedersen, trommer og vokal - og som 
særlig gæst Hans Leonardo Pedersen, sax.       

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

