
NYHEDSBREV 

November 2019 

 

Redaktion: Ole Kjær / Foto: Kim Malmqvist, Kaj Bonne. 

www.gladsaxejazzklub.dk             Side 1 af 4    

Formandens klumme  

Medlemstegning 2020 - november måned varsler så småt kalenderårets afslutning. 

Og det er for jazzklubben ensbetydende med, at ny tegningsrunde står for døren. Med 

november vil vi således være klar til gentegning og nytegning af medlemskaber.  

Klubbens betroede medlem, Mogens Rose, arbejder i den kommende tid på højtryk for 

at klargøre det laminerede Medlemskort 2020. Med et medlemstal på over 600 

kommer han ikke til at kede sig ved skrivepulten, Næste års kortmotiv er i øvrigt fundet 

på en murstensvæg og –trappe i New Orleans. 

En appel til jer alle vil være, at I ved tegning af medlemskab benytter jazzklubbens 

elektroniske billetsystem. Adgang via klubbens hjemmeside.                                         

Det vil lette vores administrative arbejde ganske betragteligt, hvis I benytter dette 

værktøj. Og hjælp vil I altid kunne hente, hvis noget skulle gå skævt.                                                

Børnejazz er et underholdende musiktilbud til jer og jeres yngste i familien (d. 03. 

november). Den populære søndagsmatiné - med et DM-prisvindende jazzband - 

afholdes også i år. Telefonfabrikkens eventpulje betaler koncerten, og i samarbejdets 

gode ånd afvikles arrangementet af kulturhus og klub. Byens børn og deres voksne 

kan således gratis komme ind til dette arrangement – og uden forhåndstilmelding. 

Klubbens Intimscene byder på en musikalsk duo-aften med nerve og nærvær, hvor 

der præsenteres en bred vifte af både danske og internationale jazz-klassikere – fra 

Karen Jönsson og til Bessie Smith. Og så på en mandag!  

 
Fire saxofoner i front på en forrygende swingende klubaften sidst i oktober. Set fra venstre består saxkvartetten af  

Claus Waidtløv, Benjamin Koppel, Jens Søndergaard og Jan Harbeck.(foto: Kim Malmqvist) 
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ÆSKEN                                                             
Jazz for børn og deres voksne 

 
ÆSKEN er et prisvindende børnemusikorkester, som spiller inddragende, humørfyldt 

og energisk musik for børn i alle aldersgrupper – og for de voksne omkring dem. 

Orkestret har vundet en Danish Music Awards i kategorien Børnejazz. Prisen kom i 

hus med den begrundelse, at bandet i særlig grad er med til at udbrede glæden og 

kendskabet til jazzmusik for børn. Et særkende for Æsken, da netop kommunikation 

med børn og formidling af spilleglæde er helt essentielt for gruppen. 

Koncerterne er fyldt med festlig musik i børnehøjde med masser af inddragelse, sjov 

og dans. 

Æsken har optrådt i alle landsdele – i institutioner, på skoler og i forbindelse med 
nogle af landets største jazzfestivaler. Nu er turen så kommet til Gladsaxe. 

 

Arrangementet finder sted på Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus,                  

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Søndag 03. november 2019 kl 15 - 16 (dørene åbner kl. 14.15)  

Besætning: . Sidsel Bech Kiilerich guitar/vokal); Janus Holst Aaen (guitar/vokal); 

Kristian Koldbro (bas); Lasse Enø (sax) og Lasse Bech Kiilerich (trommer). 

Arrangementet er gratis  – ingen tilmelding, man møder blot op!  
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Elisabeth Børch/Henrik Bay Duo                                       
En mandag med nærvær og nerve på Intimscenen  

  
Glæd jer til en aften på Gladsaxe Jazzklub’s Intimscene med disse to skønne musikere. 
  
Elisabeth Børch er vokset op i en familie af klassiske musikere, men de seneste 5 år er 
hun sprunget ud som en fuldblods jazz'n blues-sanger, og har gjort et stort indtryk i 
jazzmiljøet i København og Skandinavien.  
  
Henrik Bay er en af dansk jazz' bedste guitarister, og gennem sin karriere har han bl.a. 
spillet og indspillet med Jesper Thilo, Ann Farholt, Otto Brandenburg, Lill Babs, Putte 
Wickman, Niels "Flipper" Stuart og mange andre. Henrik Bay spiller i dag fast med i Chris 
Tanner 's Trio og er husguitarist på Cafe Intime. 
  
Elisabeth og Henrik bringer det bedste frem i hinanden. Forvent en nærværende og 
underholdende mandag aften, som vil byde på en bred vifte af både danske og 
internationale jazz klassikere fra Karen Jönsson til Bessie Smith. 
 

Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Mandag 04. november 2019 kl 20 - 22 (dørene åbner kl. 19.30)  

Besætning: Elisabeth Børch (vokal); Henrik Bay (guitar). 

Entré:  50 kr. for medlemmer / 80 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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The Swinging Sisters                                       
Vokaljazz i topklasse…          

 

The Swinging Sisters er lige præcis dét navnet antyder - 3 søstre, som i mere end én 

forstand swinger sammen. Gennem hele opvæksten på en gård i det mørke Jylland 

har søstrene sunget og spillet sammen - musikken har altid været familiens bindeled. 

Repertoiret tager afsæt i en gammel close-harmony tradition, som stammer tilbage fra 

de brølende 20’ere, hvor verden skruede op for farverne og festede igennem. 

Søstrene leverer en varm hyldest til 30’ernes og 40’ernes amerikanske kvindelige 

vokaltrioer. The Boswell Sisters og The Andrews Sisters har leveret god inspiration. 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Fredag 22. november 2019 kl 20.00 - 23.00                                                           

dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.                                                                                                            

Besætning: Signe Juhl, vokal; Karen Juhl, vokal; Inger Juhl, vokal;                       

Bo Møller, guitar; Niels Kvist, bas og Casper Mikkelsen, trommer. 

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

Spisning:  120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Katz Kogeri                                   

Menu: Ristaffel m/ skinkekød i sovs plus diverse tilbehør… 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                   

Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 19. november kl. 22. 

Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


November 2019 

 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 5 af 5 

  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

