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Formandens klumme 
 

Arrangementet i Bibliografen, Bagsværd med forfatter og filminstruktør Christian 

Braad Thomsen og filmen ”Blues for Montmartre” blev en hyggelig og oplysende 

aften. Og det blev bestemt ikke ringere af, at Jørgen Svares Trio varmede op i 

biografens foyer forud for særforestillingen. Mange af klubbens medlemmer sad i 

den udsolgte sal den aften – flere billetter kunne være blevet solgt. 

 

Jazzklubben har flere gange før samarbejdet med Bibliografen om arrangementer 

– fx ved Golden Days Festivalen og koncerten med Gladsaxe Folkekor og 

Leonardo Pedersens Jazzkapel. Og hver gang har begge parter været tilfredse 

med samarbejdet. Det vil derfor være naturligt, at jazzklubben fortsætter ad det 

spor. Vi vil i den nærmeste fremtid drøfte nye fælles initiativer med Bibliografen 

og Hovedbiblioteket. Initiativer, som måske allerede vil kunne gennemføres til 

efteråret. 

 

For tredje år i træk har vi booket Bromølle Kro til klubbens jazzweekend. 

Indbydelsen er nu udsendt til samtlige medlemmer, og interessen har været 

overvældende stor. I løbet af ganske få dage blev mange værelser bestilt. 

Tilbage resterer der nu kun to værelser på kroen.  

 

Det tidligere varslede ”Dansk-Norsk Jazztræf”, som skulle finde sted i forbindelse 

med denne sommers udendørs jazzfest,  bliver vi nu desværre nødt til at flytte til 

næste år. Nordmændene så helst deres deltagelse skubbet til næste år - og det 

har vi taget til efterretning. Flere af jazzklubbens medlemmer har været så 

venlige at stille sig til rådighed som værtsfamilier for de norske gæster.  

Forhåbentlig tilbyder de sig i 2014.  

 

 
Jan Harbeck Quartet gav en flot koncert den 8. marts 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/sites/default/files/styles/show_galleryimage_full/public/albums/pdk_3152.jpg


 

Nyhedsbrev – Marts 2013  
   
 

   
Side 2 af 4 

www.gladsaxejazzklub.dk  

 

  
Sommerens festivaler 2013 

 

Tro det eller ej – sommeren ligger lige om hjørnet. 

Og med sommeren følger der jazzfestivaler over hele landet.  

 

Vi præsenterer hermed et udvalg af byer og jazzfester,  

der kan medtænkes i jeres planer for sommeren: 

 

 Roskilde Jazz Days, d.14.- 16. juni. 

Læs mere: www.roskildejazzdays.dk 

 Gladsaxe Jazzfest, d. 21.–23. juni.  

Læs mere: www.gladsaxejazzklub.dk 

 Riverboat Jazz Festival, d. 26. juni–30. juni.  

Læs mere: www.riverboat.dk 

 Copenhagen Jazz Festival, d. 5.–14. juli. 

Læs mere: www.jazz.dk 

 6. juli Jazz & Blues Festival, d. 5.-6- juli.  

Læs mere: www.6julijazzogbluesfestival.dk 

 Allinge Jazz Festival, d. 8.–14. juli. 

Læs mere: www.allingejazz.dk 

 Aarhus Jazz Festival, d. 13.–20. juli. 25 års jubilæum! 

Læs mere: www.jazzfest.dk 

 Maribo Jazz Festival, d. 18.-21. juli.  

Læs mere: www.maribojazz.dk 

 Ærø Jazzfestival, d. 28. juli – 4. august.  

Læs mere: www.aeroejazzfestival.dk 

 Femø Jazz Festival, d. 30. juli – 4. august.  

Læs mere: www.femoejazz.dk 

 Middelfart Jazz Fezztival, d. 31. juli – 4.august.  

Læs mere: www.fezztival.dk 

 Livø Jazz Festival, 9.-11. august. 

Læs mere: www.livojazz.dk 

 Den Blå Festival, d. 15.-18. august.  

Læs mere: www.denblaafestival.dk 

 Jonstrup Jazzfestival, d. 16.–18. august.  

Læs mere: www.jonstrup-jazz.dk 

 Snake City Jazzfestival, d. 22.–25. august.  

Læs mere: www.snakecityjazzfestival.dk 

 

http://www.roskildejazzdays.dk/
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.riverboat.dk/
http://www.jazz.dk/
http://www.6julijazzogbluesfestival.dk/
http://www.allingejazz.dk/
http://www.jazzfest.dk/
http://www.maribojazz.dk/
http://www.aeroejazzfestival.dk/
http://www.femoejazz.dk/
http://www.fezztival.dk/
http://www.livojazz.dk/
http://www.denblaafestival.dk/
http://www.jonstrup-jazz.dk/
http://www.snakecityjazzfestival.dk/
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New Orleans Delight med Fred Vigorito (USA) 

 
New Orleans Delight besøgte senest Gladsaxe Jazzklub i januar 2012, hvor de havde 

sangerinden Marilyn Keller med sig. Siden bandet var her sidst, har det lidt nogle 

store tab – både på grund af dødsfald og alvorlig sygdom. 

Men de møder nu op i en ny stærk besætning, og ikke mindst medbringer bandet 

denne gang den amerikanske kornettist, Fred Vigorito. 

New Orleans Delight blev dannet i 1996 og spiller New Orleans-jazzen så tæt på 

klarinettisten, Georg Lewis, og trompetisten, Kid Thomas, som muligt. 

Fred Vigorito har spillet New Orleans-jazz siden 1963 og er blandt andet inspireret af 

Wild Bill Davison og Louis Armstrong.  

 

Koncerten finder sted: 

Fredag den 5. april 2013, kl. 20.00 – 23.00 

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

 

Madleverandør: ”Ostedelikatessen”, Søborg Hovedgade 69, 2860 Søborg 

Buffet: Pølse, skinke, paté, salater, frikadelle, kvalitetsoste, frugt m.m. samt 

hjemmebagt brød. Kuvertpris: 110 kr. 

 

OBS. Entré: medlemmer: 70 kr. / ikke-medlemmer: 100 kr. 

 

Bandets sammensætning: 

Fred Vigorito, kornet; Ole Olesen, klarinet og sax; Claus Lindhardt, trommer;  

Karl Kronqvist, bas og vokal;Bengt Hansson, trombone; 

Erling Rasmussen, piano og vokal; Erling Lindhardt, banjo og guitar. 
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Engelsk jazzlegende død 
 

 
 

I april måned sidste år havde jazzklubben 

besøg af den engelske trompetist, Kenny 

Ball. Med sig havde han sine Jazzmen, og 

vi nød alle denne aften med Dixieland-

jazz og ikke mindst fine numre som fx  

”Midnight in Moscow”, ”When I’m 64” og 

”I Wanna Be Like You” (fra filmen 

”Junglebogen”) med klarinettisten, Andy 

Cooper. 

Den 82-årige Kenny Ball døde den 7. 

marts. Et musikerliv med omkring 150 

koncerter om året, med 20 Cd’er på salg 

og utallige optrædener i radio og på tv er 

nu afsluttet.  

 

Bandet fortsætter nu under ledelse af 

Kenny Balls søn Keith, og repertoiret vil 

være den musik, som Kenny Ball holdt af 

at spille i 55 år. 

På klubbens hjemmeside 

(www.gladsaxejazzklub.dk) vil man under 

”Galleri” kunne se fotos fra klubbens 

koncert med Kenny Ball,  

den 27. april 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Redaktion: Linda Bengtson 

Foto:                Kaj Bonne 

Foto:          Kim Malmqvist 

 
 

Indbydelsen til dette års jazzweekend i september 

er nu udsendt til alle medlemmer. 

Tidsfristen for tilmelding er sat til den 1. maj 2013. 

Forhåndsinteressen har været ganske stor, 

og der er lige nu kun to værelser tilbage. 

Kontakt for tilmelding: Ole Kjær 

e-mail:gladsaxe.jazz@yahoo.com eller mobil: 28 18 62 31 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

