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Formandens klumme 

 

Inden længe skal vi til at skrive 2014 på skrivelser og nyhedsbreve.  

Jazzklubbens ”Program 2014” er lige nu ved at blive klargjort og vil blive 

offentliggjort i forbindelse med dette kalenderårs sidste arrangement i december. 

Der kan forventes en fastholdelse af den høje musikalske kvalitet – leveret af 

danske og udenlandske musikere. Og nye initiativer vil blive taget i det nye år. 

For første gang vil vi tilbyde en livekoncert, hvor koncerten vil blive optaget. 

Efterfølgende vil klubbens første cd se dagens lys.                              

Samarbejdet med Bibliografen/bibliotekerne vil fortsætte med endnu et 

særarrangement, hvor der denne gang rettes fokus på den svenske 

jazzsangerinde, Monica Zetterlund.                                                                

Og ikke mindst vil der i efterårs- og vinterperioden 2014 blive tilbudt et stort 

setup om ”Jazzens Saga”, hvor vi i samarbejde med gode venner af klubben vil 

forsøge os med noget ganske nyt. Det kommer I til at høre meget mere om. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke jer alle for den fine opbakning i 2013. 

Uanset om det har været til udendørs eller indendørs arrangementer, så har I 

bakket op om initiativerne. Og ikke mindst har Gladsaxe Kommune vist positiv 

interesse for og aktiv støtte til klubbens aktiviteter. Det sætter vi stor pris på. 

 

Vi er således mange tak skyldig, og I skal blot vide, at denne opbakning virkelig 

er ansporende for os. Ikke mindst giver det os lysten til fortsat at betræde nye 

stier i jazzens tjeneste. Og det vil vi så også gøre i 2014. 
 

Glædelig Jul & Godt Nytår  

 

”Jazz for børn og deres voksne” blev en forrygende søndagsmatiné – og med en fyldt café Drop Inn. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Bourbon Street Jazzband 

 
 

De unge Herning-drenge, der i 1956 dannede Bourbon Street Jazzband, drømte 

ikke om, at deres nye hobby skulle blive en langtidsholdbar succes. Så holdbar, 

at orkestret med udskiftninger undervejs, i 2006 fejrede 50 års jubilæum. 

Gennem alle årene har bandet blandet sig med toppen af dansk jazz og spillet 

ved store festivaler i den store verden. Den faste bastion har i mange år været 

Silkeborg, og orkestret var da også fødselshjælpere for ”Riverboat Jazz Festival”, 

og har optrådt her hvert år siden begyndelsen. De siger selv, at de har sat sig 

mellem to stole: Swing og New Orleans Jazz - og de er kommet op igen. 

 

Arrangementet finder sted på ’Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus: 

 

Fredag den 29. november 2013, kl. 20.00 – 23.00 
(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende gæster) 

 

Forud for koncerten tilbydes spisning – tilmelding er nødvendig og skal ske: 

senest onsdag den 27. november 

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com  eller direkte på mobil: 2818 6231 

 

Bandets besætning: Gerhard Ellerbæk, kornet; Kurt Heegaard Jacobsen, banjo, tenorguitar og 

vokal; Per Jegbjerg, trækbasun og ventilbasun; 

Finn Odderskov, klarinet, saxofoner og vokal; Kim Nedergaard, klaver og vokal; 

Jørgen Nielsen, kontrabas og Heine Poulsen, trommer. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:gladsaxe.jazz@yahoo.com


 

Nyhedsbrev – December 2013  
   

 

   
Side 3 af 4 

www.gladsaxejazzklub.dk  

 

Zebrass 

 
 

Zebrass blev dannet i 1998 af de to yngste musikere i bandet, og siden er 

der blevet spillet såkaldt powerjazz i jazzklubber og på festivaler landet 

over.                                                                                                   

Vi synes, at det er en rigtig god idé at slutte året af med en god gang 

veloplagt powerjazz og godt humør. Og hvis man kan tale om gamle 

kendinge i en seks år gammel jazzklub, er Zebrass gamle kendinge, og vi 

ved, at de hver gang leverer en helstøbt indsats. 

 

Bandet spiller som altid ”rå swingende New Orleans funk på et plan, alle 

kan forstå”, og de spiller både egne kompositioner og laver 

nyfortolkninger af gamle jazz og soul numre. Der venter kort og godt en 

aften, som man på forhånd næppe havde forestillet sig. 

 

Arrangementet finder sted på ’Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus’: 

Fredag den 13. december 2013, kl. 20.00 – 23.00 

(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 

 

Forud for koncerten tilbydes spisning - og tilmelding er nødvendig:  

Senest mandag den 9. december 

(Maden denne aften bliver leveret af Ostedelikatessen) 

 

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

Besætning: Hans Knudsen, klaver og vokal; Hans Leonardo Pedersen, sax og vokal; 

Thomas Obenhausen Jakobsen, basguitar, sousaphon og vokal;  

Tobias Leonardo Pedersen, trommer.  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:gladsaxe.jazz@yahoo.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397303420281596&set=a.387181324627139.100512.110874148924526&type=1
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Redaktion: Linda Bengtson; Foto: Kim Malmqvist 

Generalforsamling 

Fredag den 31. januar 2014, kl. 19.00 
 

Sted: Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus  * 

Telefonvej 8, 2860 Søborg 

 

Forud for årets generalforsamling inviteres klubbens medlemmer kl. 17.30 til 

lækre sandwich fra klubbens leverandør: Konditoriet Grannys House 

Tilmelding til spisningen er nødvendig – og det skal ske senest:  

fredag den 17. januar 2014. 

Tilmelding:gladsaxe.jazz@yahoo.com eller på tlf. 2818 6231 

 

Efter spisningen følger selve generalforsamlingen kl. 19.00, 

og aftenen slutter med en koncert kl. 20.30 – 23.00. 

 
Kira Martini er ny i det danske jazzmiljø. Med sit band MARTINI*S  

præsenterer hun masser af rytme og hjertevarme indenfor: 

New Orleans, Brazil, Bossa Nova, Blues og ballader. 

 

Deltagelse kræver medlemskab for kalenderåret 2014. 

(Maden og koncerten den 31. januar 2014 er gratis) 

 

Indkaldelse til generalforsamling udsendes særskilt i det nye år. 

 
*) I tilfælde af et deltagerantal på over 225 medlemmer bliver generalforsamlingen henlagt til en 

anden lokalitet. Dette vil i så fald blive meddelt umiddelbart efter den 17. januar 2014. 

En evt. ændring af lokalitet vil blive meddelt på mail, via fodpost og hjemmesiden. 

 

Bankdata 
 

Danske Bank reg.nr. 4001 
konto 32044 29987 

 
Ved alle indbetalinger af kontingent 

HUSK: Navn,  
adresse og e-mail 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

