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Formandens klumme 

 
Dette års Bromølle Jazz-weekend er netop afviklet for femte år i træk i de gamle 
krostuer på Bromølle Kro. Nogle medlemmer kunne fejre et lille jubilæum - andre 

var med for første gang. 
 

Den afslappede atmosfære, de underholdende indslag, det hyggelige samvær, 
kroens velsmagende mad og den smukke ydre naturramme gik ganske enkelt op 
i en højere enhed - og skabte dermed et smukt minde om et rart weekend-

ophold. 

Kroen er allerede blevet booket igen til næste år. Jazz-weekenden afvikles: 
Fredag den 16. – søndag den 18. september 2016.                                  
Program med pris, tilmeldingsfrist o.a. præsenteres i det nye kalenderår. 

                                                       -            
Med stor glæde kan det nu fortælles, at Gladsaxe Byråd på sit næste møde vil 

udpege medlemmerne til det såkaldte ’§ 17, stk. 4-udvalg’. Dette udvalg skal i 
de kommende måneder varetage en forberedende og rådgivende funktion i 
forbindelse med Byrådets endelige beslutning om et nyt spillested – fortrinsvis 

for unge. En sådan beslutning forventes taget med udgangen af 2016. 
 

Og det er særligt glædeligt, at Gladsaxe Jazzklub – af et enigt Økonomiudvalg – 
netop er blevet anbefalet at få sæde i dette udvalg. Sammen med tre politikere 
og syv øvrige udvalgsmedlemmer – alle med forskellige kompetenceområder – 

vil jazzklubben i vanlig stil gå aktivt og konstruktivt til værks i dette 
udvalgsarbejde med det klare formål at skabe et moderne, bredt anvendeligt og 

teknisk velfungerende nyt spillested til glæde for publikum og udøvere – og for 
brugergrupper i alle aldre. 
 

Og flot kunne det være, hvis det nye spillested blev indviet ultimo 2017, hvor 
Gladsaxe Jazzklub vil kunne fejre sin 10-årsdag med et stort jubilæumsshow. 
 

        

 
Bromølle Jazzweekend blev endnu engang afviklet til alles store tilfredshed. 

Fredag aften spillede det unge band ’Nola love Quartet’, og lørdag aften underholdt ’Tribute to Papa 
Bue’ med musikere, der alle havde spillet sammen med Arne ’Papa’ Bue Jensen.  

Og hvor blev der dog danset!  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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MARTINI*S 

 

 

Sangerinden, Kira Martini, er en god bekendt af jazzklubben. Senest har 

hun besøgt Gladsaxe i forbindelse med sommerens ’CD-release-fest’, bl.a. 

i selskab med bluespianisten, Hans Knudsen. Nu kommer Kira så med sit 

eget hold.  

 

I 2013 kom gennembruddet til jazz-genren med albummet “Kira Martini 

presents MARTINI*S”. Et album fuld af blæs, hjertevarme, og rytmer fra 

Brasiliens og New Orleans farvefulde universer. Bandet bevæger sig rundt 

i både Bossa, Samba, New Orleans Funk, Choro, Traditionel Jazz og et par 

originale kompositioner skrevet af Kira selv. 

 

Besætning: Kira Martini, vokal; Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone; 

Peter Marott, trompet; Mads Søndergaard, klaver; Chris Tanner, 

klarinet; Joel Illerhag, bas og Morten Ærø, trommer 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Fredag den 09. oktober 2015, kl. 20.00 – 23.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere 

Madleverandør: Madbiblioteket 

Tilmelding via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub 

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub/
mailto:ivanklitte@gmail.com
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Monday Night Big Band 
 

 
 

Orkestret Monday Night Big Band vil sætte det rette swingende 
punktum for projektet ’Jazzens Saga 2015’. 

 
Den velrenommerede komponist, arrangør, pianist og orkesterleder, 

Niels Jørgen Steen, 

har påtaget sig dirigentrollen for dette herlige orkester, der består af såvel 
stærke veteraner som nye kometer. 

Repertoiret domineres af swing- og bebob 
(Cole Porter, Jerome Kern, Duke Ellington, Count Basie m.fl.). 

 
For deltagerne i ’Jazzens Saga 2015’ indgår denne bigband-koncert som 

en del af den samlede pakke. Alle deltagere er således sikret plads.  
 

For øvrige interesserede vil der kunne købes billet til dette særlige 
arrangement hos Gladsaxe Oplysnings Forbund. 

 
Billetterne koster 75 kr. pr. stk.- og salget starter:  

 

                       Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 9.00  
 

via hjemmesiden: www.gof.dk eller  
ved personlig henvendelse på Kildebakken 20 i Søborg. 

 
Bigband-koncerten afholdes: 

          Lørdag den 28. november 2015, kl. 20.00 – 22.30 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gof.dk/
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Røshnes Jazz Band 
 

 
 

Røshnes Jazz Band spiller New Orleans-jazz, som virkelig swinger. 
Bandet blev etableret i 1979 i Sandefjord, Norge. Besætningen er traditionel med 
klarinet, saxofon, trompet, trombone, banjo/guitar, tuba og trommer. 

Udgangspunktet for musikerne er den traditionelle New Orleans-lyd - krydret 
med nyere kompositioner og stilarter. Repertoiret er: blues, gospel & spirituals, 

brassband og standards fra jazzens vugge. 
 
Røshnes Jazz Band er kendt for stor spilleglæde og improvisationsiver, når 

bandet står over for sit publikum. 
 

Besætning: Knut Rømo (N), klarinet og saxofoner; Geir Ellefsen (N), trompet, 

flügelhorn og vokal; Jørn Johannessen (N), trombone; 

Hans Magne Enge Hansen (N), tuba; Knut Georg Stenersen (N), 

trommer/vokal og Johnnie Harper (N), banjo og guitar 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Fredag den 30. oktober 2015, kl. 20.00 – 23.00 

Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere 

Madleverandør: Ostedelikatessen 

Tilmelding via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub  

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 

 
Redaktion: Linda Bengtson 

Foto.                 Kaj Bonne 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub/
mailto:ivanklitte@gmail.com

