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Formandens klumme 

 
GODT NYTÅR – og velkommen til jazzklubbens 8. sæson. Bestyrelsen tilbyder i år 
et ’Program 2015’, som på alle måder lever op til sidste års fine niveau. Og så er 

der oven i købet lagt op til et par nye tiltag. 
 

Med udgangen af det gamle år opnåede Gladsaxe Jazzklub den ære at modtage 
en særlig anerkendelse, som landets bedste jazzspillested. En jazzpris, som vi er 
pavestolte over at have modtaget. At få papir på at være den bedste til at få 

jazzen ud over scenekanten til glæde for både publikum og musikere, forpligter 
naturligvis. Vær derfor sikker på én ting: Bestyrelsen agter ikke at hvile på sine 

laurbær! 
 
Som medlemmer og venner af Gladsaxe Jazzklub vil I derfor fortsat kunne 

komme til at opleve nye tiltag, afprøvning af grænser… men også fastholdelse af 
de bedste traditioner. Det er et nytårsforsæt.  

 
Ved indgangen til det nye år kan vi endvidere konstatere med stor glæde, at 
både Gladsaxe Kommune og Statens Kunstråd støtter klubbens virke med 

økonomiske tilskud. Vore idéer og repertoireplaner er blevet underkastet en 
faglig vurdering, hvilket har resulteret i beslutningen om at yde driftstilskud for 

2015. Bestyrelsen værdsætter og takker for denne flotte opbakning. 
 

Gladsaxe Byråd har på årets sidste møde i 2014 besluttet at købe det ledige 
areal ved siden af det eksisterende kulturhus, Telefonfabrikken. Det betyder, at 
der i dette kalenderår vil blive arbejdet konkret med skitser for etablering af et 

nyt spillested. Et kvalificeret skøn må herefter være, at en indvielse vil kunne 
finde sted senest med udgangen af 2016. 

 
Gladsaxe Jazzklub vil gerne kippe med hatten for beslutningen. Vi har over en 
længere periode tilbudt arbejdskraft, indsigt og erfaring til den dag et plan-

arbejde måtte igangsættes. Og naturligvis har vi øje for, at et professionelt 
spillested skal være for de unge… men også gerne for de lidt ældre borgere.  

 

           
 

Den 24. november 2014 kom forløsningen i Bremen Teater: 
”Vinderen af ’Live Jazz Danmark Prisen 2014’ går til….Gladsaxe Jazzklub”. 

 

  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Orienteringsmøde 
 

 
 
Som omtalt i programmet for 2015 (side 11) påtænkes en forlænget weekend til 

Jazzfestivalen i Neubrandenburg/Tyskland, i dagene d. 18./19. – 22. marts. 

 

Orienteringsmøde om denne jazztur afholdes: 
 

Torsdag den 15. januar 2015, kl. 19.00 
 

Sted: café Drop Inn / Telefonfabrikken, Telefonvej 8 , 2860 - Søborg 
 

I samarbejde med Gladsaxe Kommunes Internationale Sekretariat, arrangerer 
Gladsaxe Jazzklub en jazzrejse for klubmedlemmer til kommunens venskabsby, 

Neubrandenburg, som ligger i det tidligere DDR.  
 
Byen ligger i den nordøsttyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, omgivet af et 

idyllisk skov- og bakkelandskab ved den store Tollense-Sø, ca. 100 km nord for 
Berlin. Kig ind på www.neubrandenburg.de for yderligere information. 

 
Formålet med turen er, at styrke relationerne mellem venskabsbyerne Gladsaxe 
og Neubrandenburg med særlig henblik på at udforske jazzmiljøernes aktiviteter 

i de respektive klubber - henholdsvis Gladsaxe Jazzklub og Neubrandenburger 
JazzConnection e.V.. 

 
På orienteringsmødet vil Gladsaxe Jazzklubs Rejseteam v/ Jørgen Koch Sørensen 
og Ivan Klitte fortælle om programindhold, priser, transport, tilmeldingsfrist, to 

mulige rejsegrupper m.m.. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.neubrandenburg.de/
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Bria Skonberg Quintet 

 

 

 

Bria Skonberg kender vi som den charmerende og dygtige trompetist og 

sanger fra kvindebandet ’Cynthia Sayer’s Women of the World’. 

Bria er fra Chilliwack, British Columbia – 100 km øst for storbyen 

Vancouver i Canada. Er nu bosat i New York. 

 

Brias første professionelle koncert var som bigband-sanger i en alder af 

seksten. Herefter er det trompeten, der har fulgt Bria. Hun har siden 

optrådt som orkesterleder og gæstesolist til jazzfestivaler over alt i 

Nordamerika, Europa, Kina og Japan. Bria har også spillet med Paul 

Harrison i Danmark i 2009. 
 

Bandets besætning: Bria Skonberg (USA), trompet og vokal;                    
Evan Arntzen (USA), klarinet og sax; Sean EZ Cronin (USA), bas;        

Darrian Douglas (USA), trommer og Dalton Ridenhour (USA), piano 
 

Arrangementet finder sted på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus: 

Fredag den 30. januar 2015, kl. 20.00 – 23.00 
(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere)  

 

Tilmelding: via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk 

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 71 72 26 31 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:ivanklitte@gmail.com
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Redaktion: Linda Bengtson 

Generalforsamling 2015 

Fredag den 6. februar, kl. 19.00 

 
Har du husket at tilmelde dig til generalforsamlingen? 

Tilmelding til spisning (kl. 17.30) er påkrævet 
og sker efter princippet om ’først-til-mølle’. 

 
Tidsfrist: fredag den 16. januar 2015. 

 
Tilmelding: via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk 

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på tlf. 71 72 26 31 
 
 

 

Medlemskort 2015 

 
’Medlemskort 2015’ kan erhverves for kun 150 kr – og for hele sæsonen. 
Kortet giver adgang til den forestående generalforsamling, giver billigere 

entré til klubbens arrangementer, giver fortrinsret til udvalgte 

særarrangementer, giver gode rabatter hos klubbens leverandører m.m.  
 

Medlemskortet kan købes via netbank (find data på hjemmesiden), ved 
direkte telefon-henvendelse til klubbens kasserer (28 40 37 15) eller i 

forbindelse med et af jazzklubbens arrangementer. 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:ivanklitte@gmail.com

