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November 2021

Vi har glædet os meget til at se jer igen. Det er vores opfattelse, at det første 
arrangement på Hovedbiblioteket gik godt, og der var stor tilfredshed hos alle. 
Musikken var fantastisk fremført af ”Finn Burich and his New Orleans jazzband feat. 
Don Vappie”, der spillede og underholdt os på bedste vis. 

Salen i Hovedbiblioteket er en rigtig god erstatning for Telefonfabrikken. Og vi er 
meget taknemmelige for den imødekommenhed Gladsaxe Kommune og bibliotekets 
medarbejdere har vist os. 

Der er selvfølgelig en del ting, der ikke er, som det plejer at være.  Men vi gør vores 
bedste, mens Telefonfabrikken bliver rengjort for skimmelsvamp. 

Vi bliver f.eks. nødt til at servere vin i plastikkrus, og det er vi ikke særligt glade for. 
Men vi har ingen køkkenfaciliteter, så derfor er det ikke muligt at have rigtige glas. 
Til gengæld vil det være helt i orden, hvis I tager glas med hjemmefra. 

I fredags den 29. oktober, havde vi besøg af Jonny Boston Quartet. Fire velspillende 
musikere bosiddende i Holland. Igen en dejlig aften, der desværre denne gang ikke 
var udsolgt.
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Vi starter November måned med
BørneJazz

Jorden rundt med Malene
Søndag den 7. november er der børnejazz på Telefonfabrikken. Det er et gratis 
arrangement, men da der er begrænset plads, må vi desværre meddele at 
arrangementet allerede er udsolgt.

 
Til koncerten undersøger Malene den store kufferts indhold, og børnene vil blive ført 
ind i små historier om forskellige lande. De vil blandt andet komme på togtur 
igennem Rusland, komme til byfest på øen Trinidad, tage en slapper på stranden på 
Cuppacabana, komme til tromme- og dansefest i Ghana, og med på cykeltur igennem 
København. 
Det er jazz i børnehøjde, der lader sig inspirere af musik fra de mange forskellige 
steder i verden, og det vil være svært at sidde stille, når de mange farver, lyde, 
stemninger og indtryk skyller ind over publikum. 
Koncerten er for de 4 - 10 årige, og varer ca. 45 min.
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Fredag den 12. november får vi besøg af Hede Hule Hot (kun få billetter tilbage)

Orkestret spiller musik, der var populært i Danmark i tiden op til, og under 
besættelsen 1940-45. Repertoiret er primært swingnumre og revysange skrevet af 
bl.a. Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Leo Mathiesen, Svend 
Asmussen og Harlem Kiddies.
Der spilles også en række af periodens populære amerikanske swingnumre, hvor 
orkesteret kan få lov at folde sig ud.

Fredag den 26. november får vi besøg af et fransk orkester
Gluten Free Five + One

Det bliver en aften helt ud over det sædvanlige, hvor vi alle kommer til at føle os sat 
tilbage til Al Capone – så find gangstertøjet frem den aften! De spiller dansemusik fra
1920'erne og 30'erne.
Som navnet siger, består de af 6 musikere, der kommer til Gladsaxe – ja til Danmark 
for første gang!
De har spillet sammen i mange år, og deres sound er meget lig de bands, der spillede i
den periode.
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Året 2021 er snart slut og vi er i fuld gang med at booke musik til næste år. Det 
bliver et helt og fuldt musikår med masser af god jazzmusik i alle afskygninger. 
De første aftaler er faldet på plads og vi er utrolig glade for at kunne byde 
velkommen til: 
United Nations Jazzband fredag 28. januar 2022. 

Seks instrumenter og fem forskellige nationaliteter – og samme respektfulde 
kærlighed til New Orleans Jazz. De spiller sædvanligvis i seks forskellige orkestre, 
men musikerne sætter hinanden i stævne når lejlighed byder sig, og spiller dejlig 
jazzmusik. De viser hver især deres format, både som solister og i samspillet. 
Orkestret blev dannet i 2009 af den charmerende orkesterleder Niklas Carlsson.

Orkestermedlemmer er: 
Jerome Etcheberry (FR), trompet 
Niklas Carlsson (S), trombone 
Chris Tanner (AU), clarinet 
Norbert Reijngood (NL), banjo 
Kasper Tagel (DK), double bass 
Stefan Andersen (DK), drums
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Den Den 11. februar skal vi opleve Gypsy Jazz i verdensklasse. Det er ingen 
overdrivelse når Amati og Dorado Schmitt Quintette står på scenen. Der opstår en 
nærmest magisk stemning når den franske Gypsy Jazz guitarist, violinist og vokalist 
Dorado Schmitt sammen med sin søn gúitarvirtuosen Amati Schmitt (solo- og 
rytmeguitar), spiller den fængslende musik inspireret af Django Reinhardt. 
Rytmegruppen består af Francko Mehrstein (rytmeguitar), Gino Roman (kontrabas) 
og Esben Strandvig (rytmeguitar). Dorado Schmitt kommer fra en gammel Sinti 
sigøjner slægt, hvor Gypsy Jazz er en integreret del af hverdagslivet, og hvor det at 
spille musik, er ligeså naturligt som at trække vejret. 
I en alder af syv lærte Dorado at spille af hans meget ambitiøse far. Siden har Dorado 
Schmitt været i den absolutte elite inden for Gypsy Jazz genren. Orkestret har flittigt 
besøgt Danmark gennem de sidste 10 år, og spillet for fulde huse rundt i Danmark. Vi
er stolte af at kunne præsentere dette fantastiske orkester i Gladsaxe Jazzklub. 
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