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September 2020
Formandens klumme
Så kom vi i gang igen… og tak for det.
Ved den netop afholdte intimkoncert i kulturhuset faldt mange medlems-bemærkninger om
’savn af’ og ’længsel efter’ lokaljazzen. Nu er vi så atter tilbage i arenaen.
Og I kan fremover trygt møde op til klubbens arrangementer. Som ved torsdagens koncert i
café Drop Inn vil afstandskriterier være respekteret og plan blive udfærdiget for
siddepladserne i lokalet. Man kan fortsat komme til at sidde ved siden af dem, man kender.
Antallet af deltagere til et arrangement er fortsat begrænset– og det må vi så acceptere.
Billetsalg ved døren lader sig ikke gøre, så længe corona-virussen afgør retningslinjer og
vilkår for samling af personer. Ved brug af klubbens digitale billetsystem kan vi skarpt styre
både antal og placering. Og derved skabe tryghed ved hvert arrangement.
I første omgang springer vi spisning over for koncerterne i Dansesalene – indtil det igen
vurderes for forsvarligt. Bestyrelsen vil sikre sig hundrede procent korrekt håndtering af dette
fremtidige tilbud. På gensyn til lokaljazzen I september!

Trioen Blonde Bass bragte skønsang og gedigent strengespil for dagen, torsdag d. 27.
august, hvor jazzklubben tog hul på 2. halvår med en intimkoncert i café Drop Inn.
Det var en unik oplevelse – meget forskellig fra det vi ”plejer” – smuk sang og meget
spændende og varieret sammensat program.
Arrangementet var gratis, udsolgt og med venteliste – men der var desværre nogle, der
udeblev, uden at melde afbud.
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CPH Tremé Quartet
Intimkoncert med
New Orleans-lyd i topklasse

TORSDAG, 3. SEPTEMBER 2020 KL 20.
CPH Tremé Quartet præsenterer et New
Orleans-repertoire af den fineste slags. Alle fire musikere har en stor forkærlighed for den
musik, der er udsprunget og spilles i musikmiljøerne i og omkring jazzens fødeby. De har
ligeledes alle besøgt eller boet et utal af gange i New Orleans – hvor de har optrådt med
lokale bands i klubber og på French Quarter Festival og Jazz & Heritage Festival. Det er
også blevet til indspilninger af CD’er med lokale musikere i løbet årene.
Læs mere her:
http://www.gladsaxejazzklub.dk/program/cph-trem%C3%A9-quartet-intimscenen

Generalforsamling
FREDAG DEN 11. SEPTEMBER 2020, KL. 19

Efter generalforsamling er der musik af: Louisiana Jazzband feat. DAIMI – der stadig
sætter sin hat som hun vil.
Se separat udsendt indkaldelse pr. mail af den 22. august, til klubbens medlemmer.

Husk tilmelding senest søndag den 6. september.
Tilmeld dig her:
http://www.gladsaxejazzklub.dk/program/generalforsamling-2020
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Second Line Jazzband
FREDAG, 18. SEPTEMBER 2020 KL 20.

Det populære svenske band Second Line Jazzband besøger i september. Ved tidligere
besøg har der været fuldt hus med omkring 200 gæster i lokalet. Med Covin-19 in mente har
bestyrelsen besluttet at antallet af gæster begrænset i henhold til restriktionerne.
Se mere her:
http://www.gladsaxejazzklub.dk/program/second-line-jazzband-s-0

Clara Vuust kvartet
MANDAG, 28. SEPTEMBER 2020 KL 20.

Jazzsangerinden Clara Vuust udkom sidste efterår med sit tredje udspil "Before You walk
Away" - efterfølgeren til de to anmelderroste albums "Here's to Love" (2013) og "A Winter
Tale" (2015).
Den italienske pianist og akkordionist Francesco Calì står bag de musikalske arrangementer,
og sammen skaber kvartetten et møde mellem en nordisk, lyrisk klang og en varm
sydeuropæisk atmosfære.
Se mere her:
http://www.gladsaxejazzklub.dk/program/intimscenen-clara-vuust-kvartet
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Jazz-Weekend i Gilleleje 2020. DEN 02.- 04. OKTOBER
.

Der kan købes billet til hele weekenden eller enkeltbillet til
fredag eller lørdag aften.
Priser for weekenden:
Pris Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.350 kr. pr.
person i delt dobbeltværelse.
Ikke-medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.630 kr. pr.
person i delt dobbeltværelse.
Fredag:
Middag med musik kr. 345 og Musik: kr. 120.
Lørdag med musik kr. 375 og Musik: kr. 120.
Køb billet her: http://www.gladsaxejazzklub.dk/tilmeld

Læs hele det flotte program her:
http://www.gladsaxejazzklub.dk/program/news-jazz-weekend-i-gilleleje-2020

Evt. spørgsmål til billetkøb kan rettes til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91

