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Formandens klumme 

 

Gladsaxe Jazzfest 2013 er nu veloverstået med både sol, regn og hundredvis af 

publikummer. For andet år i træk fik vi gennemført koncerterne i Aldershvile Slotspark – 

også på trods af til tider voldsomme regnskyl. Endnu et år viste cirkusteltet derfor sin 

berettigelse. 

 

Med august måned tager jazzklubben så hul på sæsonens anden halvdel. Sammen med 

Gladsaxe Tangoforening gennemfører vi for første gang samarbejdsprojektet ”Jazz & 

Tango”. Et projekt, som understøtter kommunens kulturpolitik om nye samarbejdsformer 

på tværs af eksisterende foreninger. Et tilsvarende projekt blev gennemført sidste år, 

hvor Gladsaxe Folkekor og jazzklubben sammen skabte en god musikalsk oplevelse i 

Bibliografen. Læs mere om det nye samarbejdsprojekt senere i nyhedsbrevet.  

 

Jazzklubben deltager naturligvis også i år i kommunale arrangementer – både i 

forbindelse med Gladsaxedagen (d. 24. august) og kulturhusets Åbent Hus-arrangement 

(d. 7. september). 

Derudover vil vi glæde os til særarrangementet ”I Svend Asmussens fodspor”, som vi 

den 9. oktober afholder i Bibliografen. Et samarbejdsprojekt mellem jazzklubben og 

Bibliografen/Hovedbiblioteket. 

 

Og så har sommerens mange jazzfestivaler givet god inspiration til klubbens kommende 

programlægninger. Festivalerne i fx København og Aarhus præsenterede interessante 

band og nye sammensætninger af musikere.  

Det er indtrykket, at optagetheden af den traditionelle jazz fortsat er ganske stor. Og 

ikke mindst er det glædeligt at konstatere, at mange unge musikere med stor dygtighed 

spiller jazzens glade og swingende rytmer – og gerne sammen med de lidt mere erfarne. 

 

På gensyn til kommende lokale jazzarrangementer 

 
På jazzfestens anden dag spillede Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo i teltet på Pladsen. 
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Jazz & Tango 

 
 

Gladsaxe Kommunes kulturpolitik lægger op til, at klubber og foreninger forsøger 

at finde sammen i nye konstellationer. Den udfordring har Gladsaxe 

Tangoforening og Gladsaxe Jazzklub taget op. Et særarrangement er blevet 

resultatet af de fælles samtaler med fokus på: ”Jazz & Tango”. 

 

Programmet indbefatter en buffet med smagsprøver fra det argentinske køkken, 

introduktion til enkelte af tangoens svære trin og koncert ved  

Tango Orkestret. 

 

Tango Orkestret under ledelse af violinisten Kristian Jørgensen underholder med 

et repertoire af tango – og med en jazzet stil. Kvintetten har spillet sammen i 

næsten 25 år og består af topnavne fra den danske musikscene. 

 

Tilmelding til dette særarrangement er nødvendig – og senest d. 11. august. 

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller direkte på mobil: 28 18 62 31 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus Telefonfabrikken: 

 

Søndag den 18. august 2013, kl. 13.00 – 18.00 

(dørene åbnes kl. 12.30 ) 

Entré: 150 kr. pr. prs. for spisning og koncert 

 

 

Tango Orkestrets sammensætning: 

Kristian Jørgensen, violin; Henrik Sveidahl, sopransaxofon og basklarinet; 

Palle Windfeldt, guitar; Kaare Munkholm, marimba og vibrafon; 

Jesper Lundgaard, kontrabas.  

mailto:gladsaxe.jazz@yahoo.com
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Gladsaxe Jazzklub i august og september 
 

 
Søndag d. 18. august, kl. 13.00 

”Jazz & Tango” i kulturhus 

Telefonfabrikken. 

Tango Orkestret med violinisten  

Kristian Jørgensen 

 

 

 
Lørdag d. 24. august, kl. 18.00 

Gladsaxedagen v/Gladsaxe Rådhus. 

Pianisten Esben Just på Hovedscenen. 
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Lørdag d. 7. september, kl. 12.15 

Åbent Hus-arrangement i 

Telefonfabrikken. 

The Mess Around spiller 

New Orleans Funk 

 

 

 
Weekenden d. 13.-15. September 

Jazztræf på Bromølle Kro v/Jyderup. 

Neanders JazzBand, Brassflavour m.fl. 

 

 

 
Fredag d. 20. September, kl. 20.00 

Jazzarrangement i Telefonfabrikken 

United Nations Jazzband spiller 

New Orleans




