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Formandens klumme 

 
Med november måned afsluttes projektet ’Jazzens Saga’ – herefter vil der 
blive foretaget en evaluering blandt projektets tilrettelæggere og 
interessenter. Og det må så vise sig, om der er grundlag for at ansøge om 
en gentagelse i 2015.                                                              
Interessen for ’Jazzens Saga’ har i Gladsaxe været meget stor – mange 
kom desværre til at gå forgæves den dag billetsalget åbnede. 
 
Det har nu heller ikke skortet på interesse udefra, idet projektet de sidste 
par måneder er blevet omtalt i flere medier – senest på Danmarks Radios 
jazzkanal, P8 Jazz.  
 
Vi tillader os herefter at ræsonnere, at hvis interessenterne bag projektet 
skulle finde sammen igen om en gentagelse i 2015, så vil både forvaltning 
og det politiske udvalg vise både forståelse og imødekommenhed. 
 
Og inden vi får set os om, så skal vi snart til at skrive et nyt årstal.     
Klubbens medlemskort for 2015 vil blive klargjort i løbet af de næste par 
uger, således at gentegning vil kunne ske fra den 1. december. 
 
Vi fastholder fortsat kontingentet på kun 150 kr. pr. person for hele 
kalenderåret - og indbetaling vil kunne ske enten via klubbens bankkonto 
eller i forbindelse med et af klubbens arrangementer. 
 

Bestyrelsen har nu fastlagt datoen for næste års generalforsamling.  
Der vil naturligvis senere blive udsendt en formel invitation, men vi vil 

gerne varsle jer allerede nu. Notér derfor gerne datoen:  
 

Fredag den 6. februar 2015, kl. 19.00. 
 

                   
 

Kvartetten ’Mikkelborg, Davies. Solomon og Stief’ leverede en smuk og fortryllende koncert     

under sagaens sjette temaaften. 
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Paul Harrison Band                                           
featuring: Amy Roberts & Miriam Mandipira         

 

PAUL HARRISON BAND har i mange år været et af de mest efterspurgte navne i 
danske jazzklubber. Et band i den absolutte top inden for genren. Hot britisk 
jazz, som vi flere gange har oplevet i jazzklubben. Bandet er kendt for stærke 
professionelle kræfter på alle poster - fra de faste folk, til en lang række danske 
og udenlandske gæstesolister.  
Én af gæstesolisterne denne aften er den unge Amy Roberts. Amy har modtaget 
et væld af priser, og hun har været fast musiker i Chris Barbers band siden 
2011. Den anden gæstesolist er sangerinden Miriam Mandipira, som vi i flere 
sammenhænge har haft på besøg i Gladsaxe.                                                   
Der bydes således på underholdning og jazz i international særklasse – og i den 
legendariske  britiske jazz-stil. 
 

Bandets besætning: 
Paul Harrison (UK), klarinet/sopransax/altsax; 

Amy Roberts (UK), altsax/klarinet/tværfløjte; Hans Reichstein (DK), banjo og 
vokal; Søren Stausbøl (DK), piano og vokal; Peter Williams (UK), kontrabas; 

Mikkel Find (DK), trommer og Miriam Mandipira (ZB), vokal. 
 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Lørdag den 15. november 2014, kl. 20.00 – 23.00 

(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 
 

Tilmelding: via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk ,                                 
e-mail: ivanklitte@gmail.com eller direkte på telefon: 7172 2631 
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The Rich Bennett Band

 

Via et grundigt forarbejde er det lykkedes at få trompetisten, Richard Bennett, 
og hans band til at komme til Danmark på en 3-dages turné. I et samarbejde 
med SeaSide Jazz Club og Sorgenfri Kirke vil vi således kunne præsentere et 
meget populært jazzband fra den engelske jazzscene.                                                                                              
I bandet sidder trombonisten, Russell Bennett – Richards lillebror. Brødrene er 
sønner af den engelske pianist og trombonist, Martin Bennett, der flere gange 
har besøgt Danmark, bl.a. med den kendte trompetist, Phil Mason. Richard 
Bennett har til sit band håndplukket en samling unge engelske musikere, samt 
hollandske Dorine De Wit og australske Karl Hird. Bandets repertoire viser med 
tydelighed, hvilken af jazzens genrer, der lægges vægt på. Passionen for den 
ægte New Orleans-style slår tydeligt igennem. 
 

Bandets besætning: 
Richard Bennett (UK), trompet / vokal; Russell Bennett (UK), trombone / 
vokal; Karl Hird (Aus), klarinet / saxofon; Dorine De Wit (NL), banjo / vokal; 

’Baby’ Aldridge Jools (UK), trommer og Jim Swinnerton (UK), bas. 
 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Fredag den 5. december 2014, kl. 20.00 – 23.00 
(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 

 
Tilmelding: via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub.dk ,                                 

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



 

Nyhedsbrev – November 2014 
   

    
Side 4 af 4 

  www.gladsaxejazzklub.dk  

 

 
 

Redaktion: Linda Bengtson 
Foto:  Kim Malmqvist 


