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Formandens klumme 

 
Det var en særlig aften i byens lokale biograf, Bibliografen, i begyndelsen af 
oktober måned. Særarrangementet ”I Svend Asmussens fodspor” var sat på 
plakaten med bl.a. livemusik og filmklip. Og det blev tre timers god oplevelse.  
 
Trioen ’Hot N Spicy’ tryllebandt publikum med elegant strengespil og den 97-
årige jazzviolinist Svend Asmussen viste sig på filmsalens store lærred med en 
hilsen – via en direkte skype-forbindelse fra Florida. Arrangementet blev bundet 
sammen af jazzjournalist Henrik Wolsgaard-Iversen. Og det fine samarbejde 
mellem jazzklubben og Bibliograf/bibliotekerne vil fortsætte i 2014. Flere 
særarrangementer er i støbeskeen. 
 
”Jazz for børn og deres voksne” er blevet en årlig tilbagevendende 
søndagsmatiné for jazzklubben og Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus. Også i 
år tilbydes der den første søndag i november en gratis koncert, hvor de yngste 
denne gang kan få lejlighed til at høre traditionel sigøjnermusik og fransk 
sigøjnerjazz. Denne gang med nogle af landets dygtigste violinister i front. Læs 
yderligere om koncerten på næste side. 
 
Og inden vi får set os om, så nærmer vi os julen og årsskiftet. Det betyder, at 
tiden for gentegning af medlemskab for et nyt kalenderår også nærmer sig. 
Endnu et år vil vi kunne fastholde kontingentet på 150 kr. – det er femte år i 
træk. Allerede nu vil der kunne gentegnes for 2014 via netbank eller ”i døren”. 
Vi er i bestyrelsen stolte over, at flere og flere har haft lyst til at være en del af 
Gladsaxe Jazzklub. Vi vil gøre vores til, at alle får endnu et godt lokalt jazzår. 

 

 

Jazzklubben havde fornemt besøg midt i oktober – bl.a. med jazzveteranerne Hugo Rasmussen og Niels Jørgen Steen. 
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Jazz for børn og deres voksne 

 
Donau Swing 

 

Jazzklubben har de seneste tre år gennemført en gratis søndagsmatiné for børn 
og deres medbragte voksne. Nu skal vi så i gang med det fjerde af slagsen. 
Koncerten sker i samarbejde med ”Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus”. 
 
Donau Swing har med stor succes optrådt for de voksne i jazzklubben. De har 
gode erfaringer med koncerter for børn i skolealderen, og vi har spurgt, om de 
vil lave en koncert for børn i alderen 3-4 til 11 år. Det ville de godt, og det har vi 
store forhåbninger til. 
 

Vi ved, at disse musikere kan deres kram, og de nok skal få børnene med. 
Repertoiret bliver en blanding af traditionel sigøjnermusik og fransk sigøjnerjazz. 

 
Arrangementet finder sted: 

 
Søndag den 3. november 2013, kl. 15.00 

 

Sted: ’Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus’, Telefonvej 8, 2860 –Søborg 
Besætning: Mette Smidl, violin; Kristian Jørgensen, violin; 
Øyvind Ougaard, harmonika og Thomas Fonnesbæk, bas 
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Red Hot Four + 2 

 
 
Bandet Red Hot Four blev stiftet i 1999 og varemærket er den gamle New 
Orleans jazz. Bandet leverer swingende og autentisk jazz, så det er en ren 
fornøjelse. 
Har man været til Riverboat Jazz Festival, vil man kende Steffen Juul Hansen 
som organisator og som inspirerende leder af den afsluttende store jamsession. 
Og leder er han også af sin egen kvartet, som i Gladsaxe suppleres med en 
pianist og en trombonist. 
 

Forud for koncerten tilbydes spisning - tilmelding er nødvendig og skal ske  
senest mandag den 4. november. 

Maden denne aften bliver leveret af Restaurant ”Madbiblioteket” 
 

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller direkte på mobil: 2818 6231 
Arrangementet finder sted på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus: 

Fredag den 8. november 2013, kl. 20.00 – 23.00 

(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 
 

Bandets besætning: Jan Nielsen, klaver; Ib Haagen, banjo og vokal; Steffen Juul 

Hansen, klarinet og sax; Torben Nickelsen, bas; Lars Meidal, trommer og  
Finn Burich, trombone.  
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Bourbon Street Jazzband 

 
 
De unge Herning-drenge, der i 1956 dannede Bourbon Street Jazzband, drømte 
ikke om, at deres nye hobby skulle blive en langtidsholdbar succes. Så holdbar, 
at orkestret med udskiftninger undervejs, i 2006 fejrede 50 års jubilæum. 
Gennem alle årene har bandet blandet sig med toppen af dansk jazz og spillet 
ved store festivaler i den store verden. Den faste bastion har i mange år været 
Silkeborg, og orkestret var da også fødselshjælpere for ”Riverboat Jazz Festival”, 
og har optrådt her hvert år siden begyndelsen. De siger selv, at de har sat sig 
mellem to stole: Swing og New Orleans Jazz og de er kommet op igen. 
 

Arrangementet finder sted: 
Fredag den 29. november 2013, kl. 20.00 – 23.00 

(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende gæster) 
Forud for koncerten tilbydes spisning – tilmelding er nødvendig og skal ske: 

senest mandag den 25. november 

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com  eller direkte på mobil: 2818 6231 
 

Bandets besætning: Gerhard Ellerbæk, kornet; Kurt Heegaard Jacobsen, banjo, 
tenorguitar og vokal; Per Jegbjerg, trækbasun og ventilbasun; 

Finn Odderskov, klarinet, saxofoner og vokal; Kim Nedergaard, klaver og vokal; 
Jørgen Nielsen, kontrabas og Heine Poulsen, trommer. 

 
Redaktion: Linda Bengtson 
Foto:                 Kaj Bonne 


