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Formandens klumme 
I sidste nyhedsbrev orienterede vi om et nyt jazzprojekt, der var på vej til at blive 
behandlet af kommunens kulturpolitikere. Medio maj besluttede et enigt Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalg at støtte projektet økonomisk, således at projektets 
samarbejdspartnere i de kommende uger kan afslutte det planlæggende arbejde. 

Bag samarbejdsprojektet står kulturhus Telefonfabrikken, Bibliografen i Bagsværd, 
Gladsaxe Oplysnings Forbund og jazzklubben. Dette firkløver har de senere år 
udviklet et nært og succesfuldt musiksamarbejde, som har bragt snesevis af landets 
dygtigste jazzmusikere til Gladsaxe – fra trioer til big bands. Med det kommende 
jazzprojekt, Jazzen i Danmark & Jazzens Ensembler, venter nye gode oplevelser.  

Inden vi alle drager ud i sommerlandet, vil klubben udsende et kort nyhedsbrev med 
oplysninger om projektets temaer, de gæstende musikere, priser, startdato for 
billetsalg m.m.. Tre temaer vil blive afviklet på hverdage i november og december. Fire 
bliver afviklet i januar og februar 2018.     

Sæsonens største udendørs arrangement står vi for at skulle afholde om ganske kort tid. 
Gladsaxe Jazzfest 2017 præsenterer syv koncerter med flere af jazzens genrer og med 
knap halvtreds gæstende musikere. Musikprogrammet er tilstræbt alsidigt, og vi håber 
således at kunne inspirere jer til at møde frem både i Søborg og i Aldershvile Slotspark.                                                      
Programmet for jazzfesten fremsendes med dette nyhedsbrev, og kan i øvrigt også læses 
på klubbens hjemmeside og på Facebook-siden.  

 
Arrangementet Jazz & Brunch ved Bagsværd Sø blev endnu et år begunstiget af godt vejr. Den hyggelige ramme 
blev skabt af Aldershvile Slotspavillon, Jacob Venndts Fabulous Swing Trio … og den smukke natur.                  
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Gladsaxe Loves Culture              
med bl.a. jazz v/ Johan Bylling Lang Quintet  

 

       

  
Festivalen starter kl. 10 med en stor og farverig parade fra Søborg Torv og op ad Søborg Hovedgade 
til Kulturhus Telefonfabrikken – akkurat som i 2016.  
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Sankthans ved Bagsværd  

 

Aldershvile Slotspavillon og Gladsaxe Jazzklub 
tilbyder  

SANKT HANS: EN GRILL- & MUSIKAFTEN 
Fredag den 23. juni fra kl. 18.00 – 23.00                              
Adresse: Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 2880 Bagsværd 

Nyd midsommeren på Sø-terrassen 
med solnedgang, grill-buffet, drikkevarer ad libitum og live-musik. 

 
Menu:  
Helgrillet Kalvesteg - Slagterens Grill Pølser med det hele -   Krydderurtemarineret 
Unghanebryst - Mixet Grøn Salat - Kartoffelsalat med Urter - Vandmelon & Feta Salat med 
agurk og rødløg. Samt friskbagt brød med smør. 
Chokoladekage med Creme Fraise og Jordbær – hertil kaffe/te. 
Barbord ad libitum:                                                                                                              
Skt. Hans Bowle, Husets Hvidvin/Rødvin/Rosévin, Fadøl, Sodavand og Isvand  
Kuvertpris:                                                                                                                  
Voksne: 600 kr. pr. person / Børn under 12 år: 300 kr.                                        
Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk                                                      
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:                                                  
Kasserer Jan Engblom: 28 40 37 15  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Juni 2017 
 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 5 af 8 

 

Livekoncert                                                              
med New Orleans-jazz og Blues på repertoiret   

    
Tobias Leonardo Pedersen                                                                    Sahra da Silva 

Bandet, Midsommer Speciel Quintet, er sammensat af gode og solide kendinge fra 
det danske jazzmiljø. Erfaringer fra mange års optræden på små som store jazzscener 
har de med i bagagen.  
Bandets repertoire vil føre aftenens gæster tilbage til New Orleans og nærmeste 
omegn. Repertoirets blues- og swingnumre vil utvivlsomt skabe illusionen om at sidde 
ved Mississippi-flodens bred en lun sommeraften. 

Bandet er blevet sammensat af trommeslageren, Tobias Leonardo Pedersen. 
 

Besætning: 
Tobias Leonardo Pedersen, trommer/vokal; Sahra da Silva, vokal; Hans Leonardo 
Pedersen, sax/vokal; Troels Jensen, klaver/guitar/vokal og Knut Henriksen, bas    

 

 

Sankthansaften 2016 bød bl.a. på swingende jazz og dans på Sø-terrassen – senere med festfyrværkeri 
over Bagsværd Sø. 
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Sæt X i kalenderen                 
Østdanske Jazzklubber tilbyder arrangementer  

 
Palægården og Nationalmuseet danner rammen om Østdanske Jazzklubbers jazzkoncerter i 2017 
 
Gladsaxe Jazzklub indgår i jazz-netværket, Østdanske Jazzklubber. Denne forenings 
formål er primært at afholde jazzarrangementer i København som en del af den årlige 
Copenhagen Jazz Festival. Gennem arrangementerne ønskes interessen for den 
klassiske, traditionelle og rytmiske jazz- og swingmusik stimuleret bredt.            
Østdanske Jazzklubber blev stiftet i 2014. 

 

Gentlemen & Gangsters (S)

 
Det svenske band, Gentlemen & Gangsters, spiller fredag d. 7. juli kl. 15 – 17 i 
Palægården. Fri entré og dansegulv 
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Leonardo Pedersens Jazzkapel 

 

Swingorkestret, Leonardo Pedersens Jazzkapel, spiller lørdag d. 8. juli kl. 15 – 17 i 
Palægården. Fri entré og dansegulv.  
 

Björn Ingelstam Sextet feat. Klas Lindquist  

 
Björn Ingelstam og hans  band deltog i fejringen af International Jazz Day i Aldershvile 
Slotspavillon ultimo april. Livekoncerten blev optaget - jazzklubbens CD nr. 4 er nu en 
realitet.  Lørdag d. 8. juli kl. 20 - 22 underholder bandet i Nationalmuseets festsal.         
Entré kr. 150 og mulighed for tilkøb af tallerkenanretning inkl. vin/øl/vand til kr.150. 
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Bromølle Jazz 2017  - sidste frist…                          

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

For 7. år i træk afholdes en hyggelig jazzweekend på den gamle Vestsjællandske  
landevejskro - og også i jubilæumsåret med kendte musikere fra den danske 
jazzscene.  

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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