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Så går jazzklubben snart igang igen – Her følger det spændende program! 
 

Bestyrelsen for jazzklubben er glædeligt overraskede over at, at 436 medlemmer har fornyet deres 

medlemskab for 2021 – selvom det er længe siden, at jazzklubben har haft mulighed for at lave 

arrangementer! TAK, for opbakningen! 

 

Gladsaxe Jazzklub har opstillet programmet, som du kan se nedenfor. 

Vi har valgt at tilbyde de aflyste orkestre en ny mulighed for at komme og underholde os. 

Vi kan ikke sætte billetter til salg endnu, da vi ikke kender vilkårene for vores arrangementer. Vi 

håber, at billetter kan sættes til salg fra medio august. Vi sender en mail, når billetter sættes til 

salg. 

Dansesalene, hvor vi plejer at være til fredagsarrangementer, er ramt af skimmelsvamp – og 

derfor kan vi ikke være i Dansesalene i resten af 2021. Vi skal være i Fællesrummet. Men vi ved 

desværre ikke om der er plads til spisning.  

Intimscenen vil som sædvanligt blive afholdt i Drop Inn på telefonfabrikken. 

 

Oversigt over arrangementer: 

• Fredag, 10. september: Louisiana Jazzband & Daimi  

• Mandag, 20. september: Djarling – Fuhlendorf – Petri. I Drop Inn 

• Fredag, 24. september: Generalforsamling (Grønnemoseskolens Festsal ?) 

• Mandag, 4. oktober: Harbeck / Tempelton Duo. I Drop Inn 

• 8. – 10. oktober: Jazzweekend i Gilleleje 

• Fredag, 15. oktober: Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband 

• Fredag, 29. oktober: Jonny Boston Quartet 

• Søndag, 7 november: Børnejazz – Jorden rundt med Marlene 

• Fredag, 12. november: Hede Hule Hot 

• Fredag, 26. november; Gluten Free Six (fr.) 



• Fredag, 10. december: AK and All That Jazz Feat 

Fredags arrangementer afholdes I Fællesrummet. 

Du kan læse mere om arrangementerne på hjemmesiden her: 

https://www.gladsaxejazzklub.dk/program 

 

NY KASSERER SØGES 

Jazzklubben søger en ny kasserer. Jan har valgt at stoppe efter mange års indsats på posten. 

En ny frivillig i jazzklubben vil få støtte af Jan i en indkøringsfase. Vi er ved at indkøre et nyt it-

system, som betyder en lettelse i arbejdet.   

Alt arbejde med bogføring af medlemskab og billetter kommer til at ske automatisk i forbindelse 

med køb af abonnement/billet direkte til regnskabets konti. Du skal ”bare” sørge for betaling af 

musikere efter vores kontrakter med efterfølgende bogføring i regnskabet. Dertil kommer betaling 

af diverse regninger samt tilhørende regnskabsføring. Hvis du er interesseret eller en du kender en 

interesseret, hører vi gerne fra dig.  

Vi tror, at du skal bruge 2 – 3 timer pr. uge på betaling/ bogføring. 

Slogan: ”Det skal være sjovt at lave jazzklub..” 

Ring til Henning på telefon 3118 0840, så vi kan få en snak. 

 

Vi glæder os meget til at komme i gang igen. 
 

 

Med venlig hilsen – og fortsat god sommer. 

 

Gladsaxe Jazzklub 

Bestyrelsen / Henning Tranberg 
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