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Formandens klumme 
Der er nu indgået en aftale med Stengård Kirkes Menighedsråd om, at julekoncerten, 
søndag eftermiddag d. 26. november 2017, vil kunne afholdes i kirkens smukke 
’koncertsal’. Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub står bag arrangementet, der 
gentager succesen fra sidste år med kor, big band og sangeren, Bobo Moreno. Inden 
længe vil der kunne købes billet til denne storkoncert via jazzklubbens billetsystem. 

Jazzklubben har sammen med kendte kommunale samarbejdspartnere nu officielt 
fremsendt ansøgning til kommunens kulturpolitikere om økonomisk støtte til et nyt 
jazzprojekt: Jazzen i Danmark & Jazzens Ensembler. Med dette sidste initiativ vil der 
være skabt en trilogi – en samlet helhed om jazzmusikken, globalt og nationalt. 
Ansøgningen forventes behandlet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medio maj.  

Igen i år skaber et væld af kulturelle foreninger og iværksættere et tværsnit af 
verdenskulturer, når Gladsaxe Loves Culture løber af stablen i Telefonfabrikken, lørdag 
d. 3. juni. Et sandt mekka af oplevelser og indtryk venter publikum, når dansere, musikere, 
billedkunstnere, rollespillere og det store verdenskøkken står klar til at tage store og små 
med ud på en bred og farverig kulturrejse. 

Der venter publikum et stort program med bl.a. den karismatiske Hr. Skæg, skarp stand up 
fra Omar Marzouk og pophits fra sangerinden, Fallulah – alt sammen ganske gratis.  
Under festivalen præsenterer Gladsaxe Jazzklub bandet Johan Bylling Lang Quintet.                         
Gladsaxe Loves Culture er organiseret i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommunes 
Integrationsråd og Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus. 

 
Jazzklubbens Intimscene præsenterede den 24. april Blues for Two i café Drop Inn. Guitaristen, Ronni Boysen, 
og pianisten, Hans Knudsen  underholdt den udsolgte café med rørende bluesnumre og oplysende anekdoter. 
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Tobacco                    

 

Kvintetten, Tobacco, besøgte Gladsaxe Jazzfest 2016 – og bandets udendørs koncert 
væltede nærmest det opstillede cirkustelt. Publikums opfordring om en indendørs 
koncert på Telefonfabrikken var udtalt. Og ønsket efterkommes nu med denne 
fredagskoncert. 
 
Bandet startede i efteråret 2001 og har siden da spillet et hav af  koncerter i 
jazzklubber og under festivaler i Danmark og Polen. Bandet har optrådt som 
husorkester i det direkte TV-talkshow ”ZULU Late Night Live”.                                       
I showet optrådte Tobacco som backingband for kendte navne som f.eks. Medina, 
Rasmus Nøhr og Julie Berthelsen. 
Tobacco spiller traditionel amerikansk musik fra dengang bedstemor var en værre én. 

 Repertoiret: CountryBlues, bluegrass, ragtime, N’Orleans-jazz, gospel, barbershop, 
skiffle og lidt irsk. De gamle numre genfortolkes med masser af energi. Man kan i det 
hele taget aldrig vide, hvad der sker, når Tobacco går på scenen.                    
Improvisationer står i kø. 
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Guitaristen, Morten Hansen, sprudlede ikke bare musikalsk i forbindelse med sommerkoncerten i 2016. 

Flere halsbrækkende indslag blev det også til..  
 

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

Fredag 19. maj 2017 kl 20-23 – dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                    
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

Besætning: Morten Hansen, guitar og vokal; Jesper Andersen, klaver og harmonika; 
Ronni Hauptman, vaskebræt og vokal; Sine Bach Rüttel, banjo og vokal og Rasmus 
Nissen, kontrabas og vokal.  
                                                                                            
Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  
 
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Madkartellet  

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk 
Tilmelding skal ske senest: Onsdag 17. maj 2017 

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:                                                  
Kasserer Jan Engblom: 28 40 37 15  
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Jazz & Brunch                                      
Feat. Jacob Venndts Fabulous Swing Trio 

 
 

Jacob Venndts Fabulous Swing Trio er en råswingende trio med en syngende 
bassist, der samtidig også behersker den kromatiske mundharpe på virtuost niveau. 
Med denne mundharpe, kan musikeren spille alle tolv toner og derved spille alle tonearter 
uden at skulle skifte mundharpe. Denne type mundharmonika er særligt brugt i jazz, 
hvor Toots Thielemans må betragtes som den ukronede konge inden for 
jazzmundharmonika.  
 
Så, hvis man elsker Toots Thielemans, Svend Asmussen, Louis Armstrong og Leo 
Mathisen er denne østjyske trio værd at lægge ører til. 
Entertainment og humør er i højsædet, når trioen formidler sin kærlighed til 
guldalderjazz og swing-musikken. 
Repertoiret er fyldt med de mest elskede klassikere inden for genren, men nyere 
evergreens tages også under respektfuld behandling og bidrager til en alsidig  
koncertoplevelse ved Bagsværd Sø. 
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Jazz & Brunch 2016 blev afviklet med Kristin Korb Trio i front – og med en bagende forårssol foroven.  
 
Arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, Bagsværd                 

Søndag 28. maj 2017 kl 10-14 – adgang fra kl. 9.45.                                
Koncert: kl. 11-13.                                                                                                
Sejltur: i tidsrummet kl. 13-14.                                                                    

Besætning: Jacob Venndt, bas, mundharpe og vokal; Pojken Flensborg, piano og 
Per Kolling, trommer.   
 
Entré: 250 kr. pr. person – inkl. brunchbuffet, koncert og sejltur på Bagsværd Sø. 
Drikkevarer fra jazzklubbens medbragte bar vil kunne købes under arrangementet.  
 
Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk   
Tilmelding skal ske senest: Torsdag 25. maj 2017.                                                              
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:                                         
Kasserer Jan Engblom: 28 40 37 15  

 
Sejlturens rute tilrettelægges efter antallet af interesserede deltagere.                                                       
Sejladsen afvikles i tidsrummet kl. 13-14. 
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Gladsaxe Loves Culture              
med bl.a. jazz v/ Johan Bylling Lang Quintet  

 

     

Festivalen starter kl. 10 med en stor og farverig parade fra Søborg Torv og op ad Søborg Hovedgade 
til Kulturhus Telefonfabrikken – akkurat som i 2016. 
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Bromølle Jazz 2017 

 
Bromølle Kro har siden 2011 dannet rammen om en årlig jazzweekend for klubbens medlemmer.   

For 7. år i træk afholdes en hyggelig jazzweekend på den gamle Vestsjællandske  
landevejskro - og også i jubilæumsåret med kendte musikere fra den danske 
jazzscene.  

Arrangementet finder sted på Bromølle Kro, Slagelsesvej 78, Jyderup, Kalundborg.  

Fredag 15. september – søndag 17. september 2017  
Yderlige information om program, pris, tilmelding m.m.: 
www.gladsaxejazzklub.dk  

           
Udpluk af underholdere: Chris Tanner Trio , Norbert Susemihl, ’Nulle’ og Hans Leonardo Pedersen 
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