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Formandens klumme 

 
Med april måned tager vi hul på dette års samarbejde med restauratørerne af 
Aldershvile Slotspavillon. Enkelte af jazzklubbens arrangementer er – akkurat 

som sidste år – henlagt til denne smukke lokalitet i Gladsaxe Kommune.                             
Læs uddybende om datoer, tider, priser, m.m. i dette og kommende nyhedsbrev 

– og på hjemmesiden, naturligvis. 
 
Bestyrelsen vil endnu engang benytte anledningen til at få produceret en CD. 

Koncerten i forbindelse med årets første arrangement vil således blive live-
optaget. Hermed vil klubbens CD-udgivelse nr. 2 være en realitet. 

 
Den første CD blev udgivet med sangerinden Miriam Mandipira. Dette års 
udgivelse bliver med bluespianisten Hans Knudsen og hans indbudte gæster.  

 
Arrangementet ’Jazz & Brunch’ gentages også i 2015. 

Søndagens brunchbuffet kombineres med en to-timers koncert med sangerinden, 
Cathrine Legardh med kvartet. Efterfølgende tilbydes en sejltur på Bagsværd Sø. 
 

Og midsommerfesten vil også i år kunne henlægges til Slotspavillonen, hvor 
restauratørerne og jazzklubben er gået sammen om at markere årets længste 

dag med grillbuffet, livejazz med bandet ’Jazz Five’, dans – og med den flotteste 
udkigspost til kommunens festfyrværkeri over søen.  

 
Bestyrelsen sætter stor pris på kultursamarbejdet med Aldershvile Slotspavillon. 
Glædeligt er det, at mange af klubbens medlemmer hermed får tilbuddet om at 

opleve dette smukke naturområde på nærmeste hold.  
 

 
 

UNESCOs mærkedag for jazzmusikken fejres hvert år den 30. april over hele kloden – 

således også i Gladsaxe. I 2014 deltog mange af klubbens medlemmer i festligholdelsen 

af ’International Jazz Day’ i Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø.  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Frazzes New Orleans Stompers 

 

 

Frazzes New Orleans Stompers er resultatet af et svensk-dansk 

jazzsamarbejde, som blev skabt i 2010 i forbindelse med Hällevik Jazzfestival, 

hvor bassisten Björn Franzén og trompetisten Ragnar Tretow fik ideen om at 

samle en række af de musikere, som i 80’erne og 90’erne spillede med 

jazzbandet ’Kardinalerne’.                                                                               

De fleste af bandets musikere har hentet deres inspiration gennem rejser til New 

Orleans, hvor de som yngre har lyttet til og spillet sammen med flere af de 

berømte jazzfolk, som byen er så rig på. 

Kort og godt: Et spændende syv-mands New Orleans jazzband, der viderefører 

den New Orleans-tradition, der blev skabt under revivalperioden i USA og Europa 

i 1950'erne. Autentisk New Orleans jazz og swing, når det er bedst.  

 

Bandets besætning: 

Björn Franzén (S), bas; Ragnar Tretow (S), trompet; Per Larsson (S), 

piano; Ib Haagen (DK), banjo og vokal; Finn Burich (DK), trombone;        

Lars Dalsgaard Hansen (DK), klarinet og sax og Uffe Dalsgaard Hansen 

(DK), trommer. 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’ 

Fredag den 10. april 2015, kl. 20.00 – 23.00 

Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere. 

Madleverandør: Bagsværd Slagteren 

 

Tilmelding: 

Via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk , e-mail: ivanklitte@gmail.com  

eller direkte til Ivan på telefon: 7172 2631 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:ivanklitte@gmail.com
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’International Jazz Day’ 
 

 
 

Siden 2012 har UNESCO - FN’s organisation for bl.a. kultur – markeret en 

international mærkedag, som hyldest til jazzen. ”International Jazz Day” fejres 
med arrangementer rundt omkring på kloden – også af Gladsaxe Jazzklub. 
 

Blues-prisen ’Årets Danske Blues Navn’ gik i 2014 til pianisten Hans Knudsen.  
For hans mangeårige indsats på den danske og internationale bluesscene spiller 

han en betydelig rolle som formidler og fortolker af blues, jump, jazz og boogie 
woogie. En eksemplarisk repræsentant for dansk bluesmusik. 
 

Hans Knudsen har samlet sit Jump Band og særlige gæster til aftenens koncert. 
Og koncerten live-optages med en CD-udgivelse for øje. 

Arrangementet i Aldershvile Slotspavillon finder sted: 
 

Torsdag den 30. april 2015, kl. 18.00 – 23.00 

Adresse: Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 2880 – Bagsværd 
 

Pris pr. prs.: 600,- kr. 
Inkl. i prisen: Velkomstdrink, jazzbuffet med fisk, kalvesteg, hanebryst med 
diverse tilbehør samt dessert, vine (evt. øl og sodavand) ad libitum under 

middagen, kaffe/te, koncert og 1 stk. CD  
(når denne foreligger produceret). 

 

Drikkevarer under koncerten kan købes fra klubbens egen medbragte minibar. 
 

Slotspavillonen kan rumme 75 deltagere – tilmelding er derfor nødvendig og  

senest fredag den 24. april 
 

Tilmelding kan ske på én af følgende 3 måder: 
via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk , 

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

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

Aldershvile Slotspavillons 
“Sankt Hans” - GRILL AFTEN 

 
Tirsdag den 23.juni fra kl. 18.00 

 

 

LIVE JAZZ kl. 20.00 - 22.00 
“Jazz Five” 

 

Nyd midsommeren på Sø-terrassen 
med solnedgang, grill-buffet, drinks ad libitum og live jazzband. 

 

Menu: 
Friskbagt brød med smør 

Grillet Kalvesteg - Slagterens Grill Pølser med det hele - 
BBQ Vildsvinekølle - Krydderurtemarineret Unghanebryst - 

Mixet grøn Salat - Kartoffelsalat med Urter - Melon og Feta Salat 

Chokoladekage med Creme Fraise og Jordbær 
Øl, Vin og Sodavand ad libitum ! 

Kaffe og Te 
 

600,- kr. pr. person. 
Børn under 12 år: 300,- kr. 

(der modtages desværre ikke betalingskort) 
NB: Reservation er obligatorisk på:  info@slotspavillonen.dk 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

