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Formandens klumme 
 
”New Orleans 2014” blev introduceret på generalforsamlingen i januar måned. Alle 

medlemmer har efterfølgende modtaget den lille informationsfolder om jazzrejsen. 

 

Et nyligt afholdt informationsmøde om New Orleans-turen blev overværet af 

omkring 70 medlemmer. På mødet orienterede turens rejseleder, Anne-Mette 

Skou Andersen, om jazzrejsens program - og gav gode råd og praktiske 

anvisninger. Vi skønner herefter – ifølge de mange positive tilkendegivelser – at 

jazzklubben næste år vil kunne sende to grupper af sted til USA. 

 

Endnu en opbakning fra medlemmerne får bestyrelsen brug for i forhold til projekt 

”Dansk-Norsk Jazztræf”, som også blev omtalt på årets generalforsamlingen. Også 

hér er der uddelt og udsendt en særlig lille folder. 

 

Projektet skal ses som ét af flere eksempler på det kommunale venskabsby-

samarbejde, hvor kommunens norske venskabsby Ski sender 24 borgere til 

klubbens udendørs jazzfest i juni måned. 

 

Vi får brug for medlemmer, der i den forbindelse vil påtage sig en værtsrolle – og 

som vil være indstillet på at have et norsk ægtepar boende i fire dage. 

 

Et detaljeret program er udarbejdet, og værtsparrets deltagelse under arrang-

mentet vil være gratis. Genbesøg i Ski Kommune kan forventes i august 2014 i 

forbindelse med Oslo Jazzfestival.                                                                 

Læs mere om denne venskabsby-udveksling på næste side. 

 

To arrangementer i marts bør I særligt rette opmærksomheden imod: 

Særforestillingen ”Blues for Montmartre” i Bibliografen, den 6. marts (og med 

medlemsrabat) og klubkoncerten med ”Jan Harbeck Quartet”, den 8.marts. 
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Dansk-Norsk Jazztræf 
 

Ski Kommune har valgt at tage imod tilbuddet fra jazzklubben om at deltage i 

sommerens udendørs Gladsaxe Jazzfest. En gruppe af jazzinteresserede nordmænd 

fra Ski Storband har nu meldt sig til at komme på besøg. 

 

Gladsaxe Kommune har økonomisk støttet dette venskabsbybesøg. 

Det samme har Ski Kommune. Og Gladsaxe Jazzklub har påtaget  

sig ansvaret for gennemførelsen. 

 

Vi er overbeviste om, at et sådant venskabsbybesøg vil få særlig værdi,  

hvis gæsterne kan blive indkvarteret privat. 

Der vil måske ligefrem kunne opstå gode bekendtskaber. 

 

Vi søger derfor klubmedlemmer, som vil påtage sig værtens rolle i forbindelse med 

besøget, og som nævnt vil kunne have gæster overnattende i fire nætter  

(inkl. morgenmad).                                                                                        

Opholdslængde: fra torsdag eftermiddag den 20. til  

mandag morgen den 24. juni 2013.  

 

Gæsternes program er primært hægtet på jazzfestens syv koncerter.  

Derudover vil der være velkomstmøde med borgmesteren, middag og hyggejazz  

på ”Madbiblioteket”, bådtur på Bagsværd Sø og afslutningsmiddag på  

restaurant ”Aldershvile Slotspavillon”. 

Værterne deltager gratis i disse arrangementer. 

 

Endelig vil gæsterne naturligvis også have tid på egen hånd med  

mulighed for at besøge det indre København. 

 

Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub, som vil påtage sig værtsrollen under 

venskabsbybesøget, retter henvendelse (senest d. 15. marts) til: 

Ole Kjær 

Mail: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller på telefon: 2818 6231 

 

Når deltagerlisten foreligger fra Ski Kommune vil der blive indkaldt til møde om 

besøget. På mødet vil gæsterne blive fordelt og praktiske forhold belyst. 

Der kan i øvrigt forventes genbesøg i Norge i 2014. 
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Jan Harbeck Quartet 
 

”Tenorsaxofonen er selve lyden af jazzen – genrens sjæl. Engang havde vi Ben Webster i 

København til at blæse sjælen i live. I dag har vi Jan Harbeck”, således skrevet af en 

anmelder i Politiken for et par år siden. 

 

Med en rød tråd tilbage til bl.a. Ben Webster har vi således udsigt til en jazzaften med en 

swingende tenorsax af den gamle skole. 

 

Jan Harbeck Quartet er en fem år gammel og prisvindende jazzgruppe, hvis to Cd’er har 

høstet flotte anmeldelser. Seneste udgivelse, ”Copenhagen Nocturne”, er et ”must-have 

for enhver jazzelsker”, skrev en begejstret anmelder. Repertoiret er blues og swing, og 

kvartetten spiller bl.a. kompositioner af Duke Ellington, Sidney Bechet, Benny Goodmann 

og Louis Jordan.                                                                                                       

Jan Harbeck spiller lejlighedsvis sammen med bl.a. DR Big Bandet og Tivolis Big Band. 

Koncerten finder sted: 

Fredag den 8. marts 2013, kl. 20.00 – 23.00 

dørene åbnes kl. 19.30 – for spisende gæster kl. 18.30 

 

Madleverandør: Restaurant ”Madbiblioteket”, Søborg Hovedgade 220, 2860 – Søborg  

 

Menu: Rejemousse m/croutoner, krydderurter; Porretærte; Kalvefrikassé m/ærter, 

gulerødder, selleri; Sauterede kartofler; Salater og hjemmebagt brød. 

 

Entré: medlemmer: 50 kr. / ikke-medlemmer: 80 kr. 

 

Bandets sammensætning: 

Jan Harbeck, tenorsax; Henrik Gunde, klaver; Eske Nørrelykke, bas  

og Anders Holm, trommer. 
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Bestyrelsen 2013 

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde for dette kalenderår: 
 

            
Ole Kjær Linda Bengtson Jan Engblom Sussi Frølich Kirsten Enemark Jonna Helleshøj John Rsmussen Bente Jakobsen Jørgen Sørensen 

Formand WEB/Sekretær Kasserer     Suppleant Suppleant 
 

 

 

 

Redaktion: Linda Bengtson 
Foto: Kaj Bonne, Kim Malmqvist 

Tilmelding til New Orleans 2014 
 

Alle medlemmer har tidligere modtaget information om jazzklubbens påtænkte tur til 

New Orleans i april 2014. Turen finder sted i dagene: d. 5. – 16. april 2014.           

På klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk vil der kunne genlæses om 

turen. 

 

Interesserede medlemmer vil nu kunne tilmelde sig New Orleans 2014, og sidste frist 

for den bindende tilmelding er: 

Mandag den 1. april 2013. 

 

Rejsegruppen vil bestå af max 42 deltagere. Tilmelder flere medlemmer sig turen har 

bestyrelsen besluttet, at der skal trækkes lod. Denne lodtrækning vil finde sted 

medio april, og alle vil efterfølgende modtage besked.                                

Medlemmer, der ikke måtte blive udtrukket, vil blive tilbudt en lignende tur til New 

Orleans i oktober 2014. Dog ikke med jazzfestival, da denne altid er i april måned. 

Blev du/I imidlertid ikke tilmeldt ved orienteringsmødet den 21. februar – og ønsker 

at komme med på turen – kan dette ske skriftligt med oplysninger om navn, 

adresse, telefonnummer, e-mail og medlemsnummer. 

 

Tilmeldingen sendes til: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller med posten til Ole Kjær, 

Søndergårdsvej 50, 2870 Dyssegård.                                                  

Depositum/restbeløbet falder i 3 rater: 

1. rate:  4.000 kr. pr. deltager senest mandag den 6. maj 2013. 

 Er depositummet ikke rettidigt indbetalt, så bortfalder tilmeldingen. 

2. rate: 4.000 pr. deltager senest fredag den 29. november 2013. 

3. rate: 7.500 pr. deltager senest mandag den 10. februar 2014. 

 Dette beløb er afhængig af hvilke udflugter og oplevelser man tilmelder sig. 

 

Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt rejsemøde for deltagerne, hvor mange 

flere detaljer vil blive gennemgået (fx et detaljeret program, forsikringer, 

afbestillingsregler, forhold i forbindelse med rejser til USA). 

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

