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Formandens klumme 

 
Med august måned tager jazzklubben hul på denne sæsons andet halvår. Efter 
juli måneds pause til ferie, restitution og landsindsamling af ny jazz-inspiration 
står bestyrelsen nu klar til at tilbyde klubbens medlemmer og gæster en række 
afvekslende arrangementer med flere af jazzens genrer. 
 
Andet halvårs absolut største lokale jazz-setup er projektet ’Jazzens Saga’, som 
Gladsaxe Kommune endnu engang har støttet økonomisk. Sammen med 
kommunale samarbejdspartnere og Gladsaxe Oplysnings Forbund tilbyder vi en 
samlet pakke med jazzens over 100-årige historie – i alt 30 timer med fortælling, 
filmklip og livemusik. Projektets program er tidligere blevet udsendt og kan i 
øvrigt genlæses på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 
 
Og så bød juni måned på en præsentation af jazzklubbens nye CD med titlen 
”Run Me Down” – nummer to i rækken, og denne gang med den landskendte 
bluespianist, Hans Knudsen, som hovedperson. 
 
I 2014 præsenterede klubben sin første CD med sangerinden, Miriam Mandipira. 
Første oplag af dette album er nu udsolgt. 
 
Føljetonen om et nyt spillested fortsætter. Og nu skimtes målstregen for alvor.                                                   
Som tidligere omtalt har Gladsaxe Byråd besluttet, at et nyt spillested skal 
placeres i forbindelse med kulturhus ’Telefonfabrikken’ – og det er jo glædeligt. 
 
I juni måned besluttede Byrådet at nedsætte et såkaldt ’§17, stk.4-udvalg’ for 
etablering af spillestedet. Dette udvalg skal sammensættes af politikere og 
aktører med bl.a. relation til og kompetencer inden for det lokale kulturliv. 
Byrådet præsenteres for et samlet etableringsforslag med udgangen af 2016. 
 
Interessant bliver det at følge, om Gladsaxe Jazzklub vurderes at have indsigt, 
erfaring og kompetence til et sådant udvalgsarbejde. Om en måned løftes sløret, 
når Byrådet med udgangen af september udpeger udvalgets medlemmer. 
 

 
 

For andet år i træk gennemfører jazzklubben projekt ’Jazzens Saga’ – og nu i en 
anderledes og forbedret udgave. I 2014 blev billetterne revet væk på under en time.                                      

Billetsalget starter den 13. august kl. 9.00.  
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”Jazzens Saga” har til formål at sætte fokus på jazzens historie, udvikling og 
stilarter. Med udgangspunkt i de amerikanske musikstilarter, som - med både 
afrikanske og europæiske rødder – er blevet til den musikform, vi kalder jazz, er 
Sagaen en musikalsk rejse frem til det 21. århundredes aktive danske jazzscene. 

 
På baggrund af de erfaringer, som arrangørerne indhøstede i 2014, genopstår 
”Jazzens Saga” i 2015 i en såvel traditionstro som forbedret form. Nok engang vil 
en række danske jazzeksperter over ti temaaftener formidle og fortælle om 
jazzens forskellige stilarter, epoker, lokaliteter og kunstnere. Fortællingen bliver 
ledsaget af musikeksempler og filmklip, ligesom en række af Danmarks bedste 
jazzmusikere vil sørge for levende og tema-relevant musik. 
 

Igen i år vil journalist og tidligere programchef i Danmarks Radio, 
Henrik Wolsgaard-Iversen, være konferencier under arrangementerne. 

 
Billetsalget starter: 

Torsdag den 13. august kl. 9.00 

 
Billetterne kan købes hos: 

Gladsaxe Oplysnings Forbund 

Adresse: Kildebakken 20, 2860 – Søborg 
hjemmeside: www.g-o-f.dk  /  telefon: 39 67 06 11 

 

Læs mere om projektet (pris, spillested, temaerne etc.) i det tidligere udsendte 

program – og på jazzklubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 
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Tuesday Night Brass Band 
 

 
 

Besætning: Mads Mathias (tenorsaxophone), Peter Marott (trompet, vokal),                       
Johan Bylling Lang (altsaxophone), Ole ’Fessor’ Lindgreen (trombone),                              

Henrik Silver (sousaphone) og Esben Duus (trommer). 
 

Naturligvis vil Gladsaxe Jazzklub være at finde i forbindelse med Gladsaxe 
Kommunes årlige farverige folkefest i området omkring rådhuset. Denne festdag 
byder på masser af musik, optrædener, foreningsliv – og naturligvis med 
mulighed for at få en snak med de lokale politikere. 
 
Jazzklubben vil være repræsenteret i ét af de mange udstillingstelte, og 
endvidere vil vi på Musikscenen i Rådhusparken (kl. 15.45) kunne præsentere 
dét populære og sprællevende band: Tuesday Night Brass Band. 
Mød op til Gladsaxedagen den 22. august – og føl dig med rythm’n blues & soul, 
funk, 2.nd line og jazz for en kort stund hensat til Mardi Gras i New Orleans. 
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Gladsaxe Jazzklub fejrede UNESCOs ’International Jazz Day’ den 30. april i år. 
Ved den lejlighed blev koncerten optaget – og i forbindelse med juni måneds 
’Gladsaxe Jazzfest’ blev klubbens album nr. 2 så præsenteret. 
 
CD’ens hovedperson er bluespianisten og bysbarnet, Hans Knudsen. Som vist 
på ovenstående foto var Hans i godt selskab den aften i Aldershvile Slotspavillon. 
Syv musikalske venner, som han sætter stor pris på, hjalp ham på vej. 
 
Også den 30. april 2016 vil ’International Jazz Day’ blive markeret i Gladsaxe. 
Endnu et nyt album vil i den anledning blive produceret – hovedpersonen er  
blevet udpeget. Navnet offentliggøres i forbindelse med ’Program 2016’. 
 
CD’en, ’Run Me Down’, præsenterer hele 18 numre og vil kunne erhverves for 
100 kr. Albummet kan købes i forbindelse med klubbens arrangementer eller ved 
direkte kontakt til klubbens kasserer på telefon: 28 40 37 15. 

 
Redaktion: Linda Bengtson 
Foto.                 Kaj Bonne 


