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Formandens klumme 

 
Jazzklubbens bestyrelse har på sit seneste møde i oktober besluttet at arbejde 
videre med de gode erfaringer fra projektet ’Jazzens Saga’. Ikke som endnu en 
gentagelse, men ved et nyt prospekt. I 2016 vil vi således forsøge at rejse en 
stemning og økonomi for en ny serie af jazzarrangementer - denne gang med 
titlen ”Jazzens Stjerner”. 
 
Projektet vil rette fokus mod jazzens største ’Trompetister’, ’Saxofonister’, 
’Pianister’ og ’Vokalister’. Og vi har i sinde at videreføre konceptet med at 
kombinere foredrag, filmklip og live-musik med deltagelse af nogle af landets 
dygtigste musikere.                                                                                      
Det vil I høre mere om senere. 
 
Som et nyt initiativ vil jazzklubben gerne være med til fremover at markere 
runde fødselsdage i relation til udvalgte store musikalske personligheder – og vel 
at mærke på selve fødselsdagen. Det vil vi f.eks. gøre til næste år, når jazz-
violinisten Svend Asmussen fylder 100 år (d. 28. februar 2016). 
Et arrangement med foredrag og livemusik vil i den anledning blive tilbudt som 
søndagsmatiné.                                                                                          
Når ’Program 2016’ foreligger, vil I kunne læse mere om denne særlige festdag. 
 
Men allerede d. 12. december i år vil vi tilbyde et ganske særligt arrangement.  
Crooneren over alle croonere, Frank Sinatra ville på denne dag være blevet 100 
år.                                                                                                              
Det er lykkedes at få entertainer og sanger, Michael Carøe til sammen med en 
septet af bigband-musikere at komme til Gladsaxe for at markere fødselsdagen. 
Og det til trods for, at den danske crooner om aftenen skal optræde i 
Koncerthuset - bl.a. med sangerinden, Miriam Mandipira.                                 
Med dette arrangement sætter vi punktum for sæson 2015. Opslaget er på vej! 
 

     
 

’Americans in Copenhagen’ var sjette tema-aften under ’Jazzens Saga’. Prominente 

musikere leverede et temarelevant repertoire – heriblandt den amerikanske og 

herboende bassist, Kristine Korb. 

Kristine Korb vil i sæson 2016 besøge Gladsaxe Jazzklub med sin trio. 
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Sigurd Barrett Trio 

 

 
 
Sigurd Barrett fejrer i 2015 sit 15 års jubilæum med Sigurd Barrett Trio. Jubilæet 
bliver markeret med en omfattende Danmarksturné i hele 2015. 
Jubilæumsshowet ’Sigurd Barrett Trio – Swingtime’ bliver et musikalsk 
tilbageblik på Sigurd Barrett’s musikliv, samt en hyldest til de kunstnere, som 
har inspireret ham. Sigurd Barrett bliver akkompagneret af de to musikere, som 
har spillet med ham i alle årene. 
Med Sigurd Barrett Trio bliver der spillet glad swing-musik - med klare 
forbindelseslinjer til både Leo Mathisen og Frank Sinatra.  
 

Sigurd Barrett, klaver, vokal, kapelmester; 
Bjarne Christensen, bas og Martin Clausen, trommer 

 
Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

 

Lørdag den 14. november 2015, kl. 20.00 – 23.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere. Madleverandør: Madbiblioteket 

 
OBS. Entré: medlemmer 70,- kr., ikke-medlemmer 100,- kr. 

Tilmelding via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub 
e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 
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Redaktion: Linda Bengtson    Foto: Kim Malmqvist 

På vej med et nyt billetsystem! 
 
Hvorfor nyt billetsystem? 
I dag bruges der rigtig megen tid på at håndtere salg af billetter og bogføring af jazz-
arrangementerne. 
 
Som medlem af Jazzklubben har du prøvet først at bestille en billet gennem klubbens 
hjemmeside og efterfølgende betalt for billetten gennem din netbank. 
Derefter har Ivan fremsendt 1 el.2 mails som kvittering pr. arrangement og bestilling, 
og bestillingen bogføres i et særligt skema. 
 
Når jeres betaling modtages i banken, bogfører Jan for henholdsvis mad og deltagelse i 
arrangementet og sender en mail til Ivan, der så endelig registrerer betalingen i det 
førnævnte skema.                                                                                          
Skemaet bruges desuden, når Sussi skal placere alle deltagerne ved bordene.  
 
Alt i alt en lang proces, der for Ivan og Jans vedkommende betyder mellem 30 og 40 
timers arbejde pr. arrangement. Det er rigtig mange timer, som godt kunne bruges 
mere meningsfyldt for klubben. 
Og med rette kan man også sige, at det for medlemmernes vedkommende er for 
tidskrævende med den nuværende ordning. 
 
Billetbestilling kan nu om stunder gøres meget nemmere for os alle med et online 
billetsystem. På samme måde, som når man bestiller billetter til biograf eller teater på 
nettet. Flere jazzklubber er i øvrigt på vej eller har allerede indført systemet. 
  
Nyt billetsystemet testes pt. af 25 af klubbens medlemmer 
Bestyrelsen ønsker i lyset af ovenstående at tage et nyt system i brug uden at det 
kommer til at volde medlemmerne for mange udfordringer. Derfor er 25 medlemmer 
blevet opfordret til at udgøre en testgruppe, der i efteråret køber deres billetter gennem 
det nye billetsystem.  
 
En arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen følger testprocessen og høster de erfaringer, 
som testgruppen kommer med. Vi tror på, at testgruppens hjælp vil give os alle en 
bedre start af systemet. 
 
Introduktion til det nye system: 
I forbindelse med vore kommende arrangementer, den 14. november og den 4. 
december, vil den nedsatte arbejdsgruppe gerne præsentere dig for det nye system. Vi 
åbner kl. 18.00 i et særligt lokale på Telefonfabrikken. Her vil du også få mulighed for at 
forny dit medlemskab for det nye kalenderår og allerede nu tilmelde dig til 
generalforsamlingen, fredag den 5. februar 2016. 
 
Mød op og afprøv det nye system - og få hjælp undervejs. Og naturligvis vil der være 
hjælp til billetkøb ved de første arrangementer i 2016. 

 
m.v.h.                                                                                                     

Arbejdsgruppen v/ Linda Bengtson, Ivan Klitte, Jan Engblom og Henning Tranberg 
 


