
 

Nyhedsbrev – Maj 2015 
   

    
Side 1 af 4 

  www.gladsaxejazzklub.dk  

Formandens klumme 

 
Her ved indgangen til maj måned signalerer naturen allerede ’Velkommen i det 
grønne’. Og en sådan velkomst bakker vi op om ved i de næste par måneder at 

afvikle følgende udendørs arrangementer: ’Jazz & Brunch’, ’Gladsaxe Jazzfest 
2015’ og ’Sankthansaften’. 

 
Årets ubetingede største jazz-setup i Gladsaxe nærmer sig nu sin præsentation – 
programmet for ’Jazzens Saga 2015’ vil blive offentliggjort i maj måned. Alle 

kapelmestre er kommet i hus med deres respektive bands – ligeså er 
’Fortællerne’ med deres store samlede indsigt i jazzens forjættende fortælling.  

 
I slutningen af maj måned kan vi således præsentere Saga-programmet, og som 
sidste år er medlemmerne af Gladsaxe Jazzklub begunstiget af en kvoteandel af 

den samlede billetmængde – i alt 50 pladser. Disse billetter vil interesserede 
medlemmer kunne få fingre i fra en nærmere fastlagt dato, jf. følgeskrivelsen til 

dette nyhedsbrev. Tildelingen vil ske efter princippet om ’først-til-mølle’. 
 

Den officielle åbning for billetkøb til ’Jazzens Saga 2015’ er i øvrigt fastlagt til: 

 

torsdag den 13. august kl. 9.00 

 
Og som sidste år forestår Gladsaxe Oplysnings Forbund billetsalget, og køb af 

billetter sker via hjemmesiden eller ved fremmøde på Kildebakken 20 i Søborg. 
 

 
 

’Frazzes New Orleans Stompers’ leverede god swingende underholdning i april og 
skrev efterfølgende denne hilsen til klubben: ”Hoppas få spela hos er igen. Ni har 

en fantastisk publik och ett sällsynt välarrangerat arrangemang och ett 
fantastiskt mottagande”. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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River Jazz & Blues Band 

 
 

River Jazz & Blues Band er ét af de populære danske orkestre i jazzklubber og 

på festivaler i Skandinavien. Nærvær og engagement er sat i højsædet hos dette 

originale, vestjyske band, fortælles det. 

Med elskede klassikere, elegante arrangementer, musikalske påfund og 

inciterende danserytmer, favner bandet bredt. Musikken er en velrystet cocktail 

af det bedste fra jazz, blues, latin og spirituals. 

Fra anden side fortælles det, at publikum må indstille sig på at blive ramt af jysk 

lune og et stærkt swingende angreb fra River Band, når musikerne har indfundet 

sig på scenen. 

Bandets besætning: 

Torben Lassen, trompet, mundharpe, vokal; Karen Sørensen, klaver; 

Allan Bjerregaard, trombone, vokal; Filt Kristensen, tenorsax, klarinet; 

Jørgen Nielsen, bas og Nikolai Banke, trommer. 

 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’ 

 

Fredag den 8. maj 2015, kl. 20.00 – 23.00 
 

Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere. 

Madleverandør: Ostedelikatessen 

 

Tilmelding via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk, 

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 

  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
mailto:ivanklitte@gmail.com
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’Jazz & Brunch’ 

 
Cathrine Legardh  

 

Gladsaxe Jazzklub gentager sidste års succes med tilbud om: 
’Jazz & Brunch’ 

Jazzsangerinden, Cathrine Legardh er medio april 2015 udkommet med            
en ny CD (’I mit hjertes café’) med udvalgte digte fra forfatterinden                    

Tove Ditlevsens lyrikværksted. 
Fra digtsamlingerne ”Pigesind”, ”Lille verden”, ”Kvindesind” og ”Blinkende 

Lygter” præsenteres jazz og nordisk visetradition på bedste vis over temaet: 

 

”Cathrine Legardh a la Tove Ditlevsen” 
med Mads Kjølbye, guitar, Morten Ankarfeldt, bas og                           

Andreas Fryland, trommer 

 
Arrangementet finder sted: 

Søndag den 31. maj, kl. 10.00 – 14.00 
Adresse: Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, Bagsværd 

 

Pris pr. prs. for brunchbuffet, koncert og sejltur på Bagsværd Sø:            
250,- kr. 

Inkl. i prisen: Youghurt, Ristet Pommes Rösti m/sennepscreme, Brunchpølser, 
Røræg m/bacon, Pandekager m/sirup, 2 slags oste, frisk frugt,           

Durumbrød og Rugbrød. 

Ad libitum: Æble- og Appelsinjuice, Kaffe og The, Isvand 
Øvrige drikkevarer vil kunne købes fra klubbens egen medbragte minibar 

 
Slotspavillonen kan udendørs rumme 110 deltagere –  

tilmelding er derfor nødvendig og skal ske: senest tirsdag den 26. maj 

 
Tilmelding kan ske på én af følgende 3 måder: 

via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk , 

e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 

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

“SANKTHANS - GRILL AFTEN” 

                                                                                             

Tirsdag den 23. juni fra kl. 18.00 
 

 
LIVE JAZZ  kl. 20.00 - 22.00 med: 

“Jazz Five” 
 

Nyd midsommeren på vores Sø-terrasse 

med solnedgang, grill-buffet, drinks ad libitum og live jazzband. 
 

Menu: 
Friskbagt brød med smør 

Grillet Kalvesteg - Slagterens Grill Pølser med det hele - 

BBQ Vildsvinekølle - Krydderurtemarineret Unghanebryst - 
Mixet grøn Salat - Kartoffelsalat med Urter - Melon og Feta Salat 

Chokoladekage med Creme Fraise og Jordbær 
Øl, Vin og Sodavand ad libitum 
Kaffe og Te - 600,- kr. pr. prs. 

Børn under 12 år: 300,- kr. 

(betalingskort modtages ikke). 
 

NB: Reservation er obligatorisk på: info@slotspavillonen.dk 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

