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Formandens klumme 

Det samlede deltagerantal til Gladsaxe Jazzklubs Jubilæumsfest er nu oppe på 275.  

Grønnemose Skoles Festsal (Høje Gladsaxe Torv 4, Søborg) vil således blive fyldt med 

festklædte deltagere, lørdag d. 11. november 2017. Skulle flere ønske at tilmelde sig, 

er der fortsat nogle få dage tilbage før billetsalget lukker.  

Og med november måned følger premieren på temaprojektet Jazzen i Danmark, som 

vi har store musikfaglige forventninger til. Nogle af landets dygtigste jazzmusikere 

indgår i projektet, og de vil bl.a. itonesætte: Jazzens Guldalder og Dagens Jazz.                                                                                                        

Endnu engang vil bestyrelsen gerne rette en tak til kommunens kulturpolitikere, 

kulturinstitutioner og Gladsaxe Oplysnings Forbund for udvist interesse i denne sag.     

En stor jazz-appelsin er i øvrigt faldet ned i klubbens turban – en slags belønning for 

aktivt jazzarbejde Genreorganisationen JazzDanmark har tilbudt jazzklubben og 

Kulturhus Telefonfabrikken en særlig live-transmittering af Danish Music Awards Jazz 

2017 fra Bremen Teater i København.  

TV2 Lorry vil således sende et direkte signal til kulturhuset, hvor vi i café Drop Inn vil 

kunne nyde det store Jazz-Show med nogle af de mest spændende musikere fra den 

danske jazzscene. Hele syv jazzpriser skal uddeles denne aften.                           

DMA Jazz 2017 afholdes mandag d. 4. december. Yderligere information vil følge.  

Og fra onsdag d. 1. november vil medlemskab af jazzklubben kunne gentegnes eller 

nytegnes for 2018. Kontingentet er fortsat kun 150 kr. for hele kalenderåret. 

Medlemstegning via klubbens billetsystem på hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk 

 

Jazzklubbens Sutton-London-tur i oktober blev på alle måder en stor succes. En kulturrejse, med bl.a. Winston 

Churchill, Houses of Parliament, Kew Garden og en del jazz. Fyrre medlemmer nød turen og hinandens selskab..     

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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  Jazz for Børn – og deres voksne                     

Søndagsmatiné med vinderen af BørneJazzpris 2016                

 
Jazz Five – vinderen af BørneJazzprisen 2016 

Kulturhus Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub har gennem flere år samarbejdet om 

særlige events – også med børn og deres voksne for øje. Første søndag i november 

har vi hvert år inviteret til en gratis søndagsmatiné med vinderen JazzDanmarks 

BørneJazzpris. I år er ingen undtagelse.  

Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt show med funky 
2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll. Bandet blev grundlagt i 1996 og har siden 
spillet over 1000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til Sydkorea i 2013. 
Hvad enten der er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet 
altid overvældende spilleglæde. Bandet er én storswingende festmaskine, der inviterer 
børn og voksne med til Mardi Gras i New Orleans. Topunderholdning for små som store! 

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

Søndag d. 05. november 2017 kl. 15 -16 – dørene åbnes kl. 14.30.                       

Besætning:  Johan Bylling Lang, saxofon; Jeppe Zacho, tenorsax, Esben Hillig, 

piano, Jonas Starcke, bas/vokal og Stefan Andersen, trommer/vokal. 

Entré:  Arrangementet er gratis for børn og deres medbragte voksne. Mød blot op!  

 

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, så ring gerne til:  

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

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Jubilæumsfest 2017                        
Gladsaxe Jazzklub fejrer sin 10-års fødselsdag                   

 
Festklædte medlemmer og særlige gæster vil mødes om ganske kort tid for at fejre 
jazzklubbens 10-årsdag. Der er lagt op til en festlig afholdelse med god mad, masser af 
musik og dans …og enkelte overraskelser.                                                                       
Som tidligere omtalt, er Jubilæumsfesten  forbeholdt klubbens medlemmer. 

 

Arrangementet finder sted i Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4,  

2860 Søborg  

Lørdag 11. november 2017 kl 17-23                                                                 

Kl. 17-18: Velkomstdrink i foyeren med musikalsk underholdning                                 

Kl. 18-20: Middag i festsalen med 2-retters menu…og lidt overraskelser                                                       

Kl. 20-23: Musikalsk underholdning – med plads til at træde dansen 

Underholdning:                                                                                                                                     

Hans Knudsen, Miriam Mandipira & Her Danish Friends og                                                           

Leonardo Pedersens Jazzkapel 

Entré:  400 kr. for medlemmer – i prisen indgår velkomstdrink, 2-retters menu og 

underholdning ved et 12-mands swingband, Årets Bluessanger 2016 og hendes 

danske musikvenner samt Årets Bluesvinder 2014.   
 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk 

 Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:   

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

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Kristian Jørgensen Kvintet 
Strengeleg med én af landets ypperste violinister 

  

Selv om violinen ikke er blandt de mest anvendte instrumenter inden for jazzmusik, 

har der dog gennem tiderne været musikere, der har formået at få strengene til at 

swinge. Og det har interessant nok i udpræget grad været tilfældet i Danmark.  

 

Jazzviolinspillets danske kongerække rummer navne som Svend Asmussen, Poul 

Olsen, Søren Christensen og Finn Ziegler, og siden 1980erne har Kristian Jørgensen 

på fornemste vis opdateret den ædle kunst.  

”Verdensklasse, det er et stort ord, og det plejer man sædvanligvis at være forsigtig 

med. Men hvis man føler det er berettiget, er der ingen grund til at holde det tilbage. 

Kristian Jørgensen udnytter violinens muligheder fremragende med sin egen fyldige 

tone og sin varsomt anvendte, men så meget desto mere udtryksfulde, vibrato”, skrev 

Politikens anmelder engang. 

Kristian begyndte at spille violin, da han var 8 år – nu har han for kort tid siden rundet 

de 50. Han har i sin lange musikalske karriere modtaget mange hæderspriser og har i 

det hele taget været centralt placeret på den danske jazzscene.                                   

I jazzkredse omtales han som Svend Asmussens arvtager. 

Med den annoncerede besætning vil fredag aften kunne byde på sam- og 

instrumentalistspil af den fornemste slags.   

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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    Francesco Cali                               Regin Fuhlendorf                     Kasper Tagel 

 

  Andreas Svendsen 

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

2860 Søborg  

Fredag 17. november 2017 kl 20-23                                                                

Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster. For spisende deltagere kl. 18.30  

Besætning:   Kristian Jørgensen, violin; Francesco Cali, harmonika;                 

Regin Fuhlendorf, guitar; Kasper Tagel, bas og Andreas Svendsen, trommer. 

Entré:  60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  

 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Bagsværd Slagteren  

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                            

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  

Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 
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Julekoncert med kor og band 
Jazzet julekoncert i Stengård Kirke 

  

Gladsaxe Folkekor                                                                    A Very Big Band 

 

Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub er gået sammen med Stengård Kirke om en 

unik  julekoncert sidst i november. Kor, big band og én af landets dygtigste vokalister 

giver koncert med jazzificerede sange og salmer.                                                       

En swingende markering af julens komme.  

Arrangementet finder sted i Stengård Kirke                                                                  

Adresse: Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby  

Søndag den 26. november 2017, kl. 15 – 17                                           
Dørene åbnes kl. 14.30                                                                                    

Entré: 60 kr. pr. person.                                                                                            

Billetsalget er i fuld gang – over 250 pladser er allerede solgt.                           

Billetsalg via Gladsaxe Jazzklubs billetsystem: www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                                                               

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  

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

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Medlemstegning 2018          
Gentegning og nytegning starter d. 1. november 

      
Medlemskort 2018 er tegnet af maler Tommy Thompson. Motiv:Jazz on Bourbon St..  

Fra 1. november 2017 åbnes der for gentegning og nytegning af medlemskab i 

Gladsaxe Jazzklub. Kontingentet fastholdes fortsat på samme niveau, som de tidligere 

år: 150 kr pr. person. 

Medlemstegningen foretages via klubbens betalingssystem på hjemmesiden: 

www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                            

 

Medlemskab af Gladsaxe Jazzklub giver fortsat medlemsfordele både i forhold til 

klubbens egne aktiviteter og til flere af klubbens samarbejdspartnere. Gode rabatter 

opnås fx hos flere af klubbens leverandører.  

Ved fremvisning af gyldigt Medlemskort 2018, vil du ligeledes kunne komme ind til 

laveste entré i andre jazzklubber, som Gladsaxe Jazzklub har entré-samarbejde med. 

Endvidere giver medlemskabet gratis adgang til den årlige generalforsamling med 

spisning og koncert samt fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events.  

Ved forevisning af jazzklubbens Medlemskort 2018 tilbyder bl.a.: 

Bibliografen, Bagsværd: rabat på film og særlige arrangementer              

Aldershvile Slotspavillon: 10 % på alle listepriser (menu, drikkevarer etc.)     

Rådhus Caféen: 10 % på menu og drikkevarer                                                   

Konditoriet Grannys House: 10 % ved køb af take-away-varer.  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


November 2017 

 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 8 af 8 

 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

