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Formandens klumme 
”Byger, som går og kommer - det er den danske sommer”, digtede Thøger Larsen for 
over hundrede år siden. Sommeren 2017 afveg ikke fra dette vejrmønster. Men for 
hardcore friluftsmennesker, som f.eks. jazzfolket, betyder vejrliget nu ikke så meget. 
Her gælder den gamle talemåde: Der findes ikke dårligt vejr – kun dårlig beklædning. 
Og mange våde og muntre episoder kunne opleves ved de udendørs spillesteder 
under den københavnske jazzfestival i juli. 

Med august måned trækker Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse og særlige hjælpere atter i 
arbejdstøjet. Foran os ligger andet halvårs gode koncerter og særlige events, hvor 
ikke mindst klubbens jubilæumsarrangement i november bliver noget helt specielt.   
For samtlige arrangementer gælder, at der allerede fra nu vil kunne købes billetter til 
efterårets og vinterens mange musiktilbud. 
Billetkøb via klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk  

Vær opmærksom på billetkøbet til projekt Jazzen i Danmark & Jazzens Ensembler – 
her gælder noget særligt. Projektet er beskrevet i tidligere udsendt materiale og kan 
også læses på klubbens hjemmeside. Billetsalget starter tirsdag d. 29. august kl. 10.    
Pakkebilletter købes hos Gladsaxe Oplysnings Forbund. Enkeltbilletter købes kun i 
Bibliografen, Bagsværd. 

Gladsaxe Kommunes årlige politik- og kulturdag, Gladsaxedagen, afvikles ultimo 
august på arealerne omkring Gladsaxe Rådhus. Også i år deltager vi med information 
om klubben - og med et sprudlende jazzband på Musikscenen i Rådhushaven.  

Under Copenhagen Jazz Festival var der megen inspiration at hente til klubbens sæsonprogram 2018. På Bartof 
Café spillede eksempelvis Thomas Bornø (piano), Bo Stief (bas) og Jens Søndergaard (sax/klarinet) – 
knalddygtige musikere med et nyt swingende repertoire.  
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Gladsaxe Jazzklub deltager selvsagt hvert år i den kommunale politik- og kulturdag, 
Gladsaxedagen. Denne festdag giver anledning til at informere bredt om klubbens 
mange aktiviteter - og til at forelægge de for klubben relevante udfordringer for byens 
politikere. Endvidere får vi lejlighed til at præsentere nogle af klubbens professionelle 
musikalske venner på Musikscenen.  

Som noget nyt går vi i år sammen med to andre musiske foreninger om et fælles 
udstillingstelt – samt en lille musik-/dansescene. Gladsaxe Viseforening, Glad Dans 
Gladsaxe og Gladsaxe Jazzklub vil sammen skabe nogle hyggelige timer i 
Musiklunden. De tre foreninger har base i Kulturhus Telefonfabrikken og er således 
en del af kulturhusets righoldige tilbud. 

Den australske klarinettist, Chris Tanner, har samlet en gruppe af jazzmiljøets 
dygtigste musikere til en times koncert i Rådhushaven. Repertoiret vil spænde fra den 
tidlige New Orleans-jazz og til Chicago Blues. Kendere af den sprudlende klarinettist 
vil vide, at repertoiret ikke vil blive afviklet i snegletempo.       
Koncerten starter kl. 19. 

Besætning: 
Chris Tanner, klarinet/vokal; Jakob Dinesen, saxofon; Norbert Susemihl, trompet/vokal; 
Zier Romme Larsen, klaver, Henrik Bay, guitar, Jens Kristian Andersen, bas og Mads 
Hyhne, trombone 

I 2016 udgav Chris Tanner albummet, Young at Heart. CD’en blev udgivet med Gladsaxe Jazzklubs mellemkomst.
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Under Gladsaxedagen vil borgerne kunne komme i dialog med kommunens politikere. Byrådsmedlemmer vil bl.a. 
være at finde i Borgercaféen i Rådhusparken for at debattere højt prioriterede emner i Gladsaxe Kommune. 

På Musikscenen i Rådhushaven optræder amatører og professionelle i løbet af det otte timer lange program.       I 
2016 præsenterede jazzklubben det unge prisvindende band: Horse Orchestra. 

Med rette underholder Gladsaxe Folkekor hvert år på Gladsaxedagens Musikscene – og 2017 bliver ingen 
undtagelse. Koret og jazzklubben samarbejder i øvrigt om en julekoncert i Stengård Kirke, søndag d. 26.11. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


August 2017 

www.gladsaxejazzklub.dk 

Jazz-weekenden på Bromølle 
- nu med 2 ledige dobbeltværelser

Bromølle Kro har siden 2011 dannet rammen om en årlig jazzweekend for klubbens medlemmer. 

Den gamle Vestsjællandske landevejskro danner, for syvende år i træk, rammen om 
klubbens hyggelige jazzweekend. Swingende livemusik, dans, foredrag og et 
velsmagende krokøkken kendetegner opholdet hvert år. Derudover indbyder det 
naturskønne område til gode oplevelser – i bil eller til bens.     

Kontakt Ole Kjær på telefon 28 18 62 31, hvis booking ønskes til ét af de to ledige 
dobbeltværelser.  

Arrangementet finder sted på Bromølle Kro, Slagelsesvej 78, Jyderup, Kalundborg. 

Fredag 15. september – søndag 17. september 2017 
Yderlige information om program, pris, tilmelding m.m.: 
www.gladsaxejazzklub.dk  

Udpluk af underholdere: Chris Tanner Trio , Norbert Susemihl, ’Nulle’ og Hans Leonardo Pedersen 
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