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Formandens klumme  

Gladsaxe Jazzfest 2019 er nært forestående – den niende af slagsen. Over tre dage 

tilbydes udendørs koncerter af høj musikalsk kvalitet og med over 40 professionelle 

musikere. Og der vil være fri entré til alle koncerter.  

Jazzdagene er økonomisk støttet af Gladsaxe Kommune. Politikerne ønsker med 

Byrådets besluttede kulturpolitik bl.a. at skabe en aktiv og levende by – ikke kun ved 

fine taler og velvalgte slagord i farvestrålende pjecer, men også ved en økonomisk 

håndsrækning. En flerårig partnerskabsaftale er således indgået mellem jazzklubben  

og kulturpolitikerne. Og stor tak for det!  

Musikprogrammet for de tre jazzdage blev udsendt med nyhedsbrevet for maj måned. 

Findes naturligvis også på klubbens hjemmeside.                                                       

På gensyn d. 14. – 16. juni i Søborg og Aldershvile Slotspark.  

Jazzweekend i Gilleleje kan nu præsenteres – og med billetsalg fra d.01. juni 2019. 

Erfaringerne fra sidste års weekend i provinsen var så positive, at bestyrelsen nu har 

besluttet sig for en fortsættelse.  

Hotel Gilleleje Strand danner igen rammen om et program, der byder på livemusik, 

dans, musikalsk foredrag og velsmagende måltider. Selve Gilleleje By og nærmeste 

omegn er nu heller ikke så ringe at bevæge sig rundt i – med mange fine natur- og 

kulturtilbud til weekendens indlagte frirum.                                                         

Program med priser, tidsfrister, tilmelding etc. udsendes med dette nyhedsbrev.   

 

Gladsaxe Jazzfest 2019 slutter søndag eftermiddag i Aldershvile Slotspark med et musikalsk festfyrværkeri  af de mere 

sjældne. Orkestret GasOrleans – med sangeren Michael Carøe i front – har sammenkoblet Gasolins legendariske musik med 

ægte New Orleans-funk. En særlig musikalsk gumbo vil således blive serveret i Slotsparken. 
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TangoJazz                                            

Varsling af søndagsmatiné med Tango & Jazz                  

 
Tangoklubben og Jazzklubben i nyt musikalsk samarbejde – åbent for alle med 

musikalsk nysgerrighed i behold. Har man en forkærlighed for den sensuelle 

argentinske tango eller jazzens swingende rytmer eller blot lyst til en hyggelig 

musikalsk søndagsmatiné, så slå allerede nu et kryds i kalenderen. 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus      

Søndag 08. september 2019 kl 13.00 - 18.00                                                                                                                                                                       

Program:  Smag på Det Argentinske Køkken, Tangoundervisning for nybegyndere, 

livemusik ved Tango Orkestret, dans og/eller ganske almindelig nydning.                                                                                                                                                                                                         

Entré:  150 kr.pr. person (inkl. spisning + koncert). 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk  -  Hold øje med opslag!        
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