NYHEDSBREV
November 2018
Formandens klumme
Bestyrelsen var først i oktober ret så spændt på medlemmernes modtagelse af den
nyvalgte lokalitet for afholdelse af klubbens årlige jazzweekend i provinsen. Hotel
Gilleleje Strand på Nordkysten var blevet udvalgt som erstatning for mange gode år på
Bromølle Kro ved Jyderup. Selve konceptet med livemusik, dans, foredrag og gode
udflugtsmuligheder var blevet fastholdt.
Efter weekenden og med medlemmernes signaler in mente var vi i bestyrelsen ikke i
tvivl: Jazzweekenden fastholdes fremover i Gilleleje. Hotellet er velegnet, personalet
er serviceorienteret, lokalbefolkningen interesseret i koncerterne - og køkkenchefen,
han kan sit håndværk.
Gladsaxe Jazzweekend 2019 er booket til: d. 04. – 06. oktober 2019.
Ligeså tilfredsstillende har det været, at opleve medlemmers og øvrige
musikinteresseredes markante opbakning til musikprojektet ’Det Muntre og Hårde
Jazzliv’ og ’Julekoncerten for kor og bigband’. Billetsalget for begge events åbnede i
begyndelsen af oktober – her ved udgangen af måneden er der udsolgt. I alt er der
solgt over 1.800 pladser til de afsatte musikdage.
En sådan publikumsopbakning giver i den grad bestyrelsen blod på tanden.
Og inden vi får set os om, skal vi til at vende os til et nyt årstal - 2019 ligger lige om
hjørnet. Som omtalt i dette nyhedsbrev åbnes der i november for gentegning og
nytegning af medlemskab for den nye sæson.
Motivet til det nye medlemskort vil I også kunne se inde i nyhedsbrevet. Ligeledes vil I
kunne læse om Generalforsamling 2019.
Støt Gladsaxe Jazzklubs fortsatte musikarbejde i byen med et Medlemskab 2019!

Pakkebilletterne til musikprojektet ’Det Muntre og Hårde Jazzliv’ blev solgt på under 1 time (d. 10.10.)

Redaktion: Ole Kjær / Foto: Kim Malmqvist, Kaj Bonne.
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Jazz for Børn – og deres voksne

Medlemstegning 2019

festligt fyrværkeri af jazztoner i børnehøjde

Gentegning og nytegning åbner fra d. 01. november

Medlemskort 2019 er tegnet af maler Tommy Thompson. Motiv: Jazz on Bourbon St..

’En kort, en lang’ er en festlig duo, der byder på fuld pizzaskrue, klaverboksning og
saxofontrut. Børnene vil uden tvivl gøre store øjne, når Jesper (den lange) tager sin
saxofon op af den mystiske kasse, spiller på den lille minifløjte eller giver en jazzsolo
på klaveret. Og når Thomas (den korte) samtidig spiller swingende rytmer på sin
pizzabakke, giver en mundharpesolo eller med sin kazoo-fløjte får børnene til at danse
med… ja, så er der lagt op til børnefest.
Masser af kendte børnesange er sat sammen på en underholdende måde af de to
uddannede musiklærere - begge med mange års erfaring både med børnekoncerter
og som udøvende musikere.
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Søndag d. 04. november 2018 kl. 15 -16 – dørene åbnes kl. 14.30.
Besætning: Jesper Bauder, sax/klaver/vokal; Thomas Boas, pizzabakke/vokal m.m.

Fra 01. november 2018 åbnes der for gentegning og nytegning af medlemskab i
Gladsaxe Jazzklub. Kontingentet for 2019 fastholdes fortsat på samme niveau, som
tidligere år: 150 kr pr. person.
Medlemstegningen foretages via klubbens betalingssystem på hjemmesiden:

www.gladsaxejazzklub.dk
Medlemskab af Gladsaxe Jazzklub giver fortsat medlemsfordele både i forhold til
klubbens egne aktiviteter og til flere af klubbens samarbejdspartnere. Gode rabatter
opnås fx hos flere af klubbens leverandører.
Ved fremvisning af gyldigt Medlemskort 2019, vil du ligeledes kunne komme ind til
laveste entré i andre jazzklubber, som Gladsaxe Jazzklub har entré-samarbejde med.
Endvidere giver medlemskabet gratis adgang til den årlige generalforsamling med
spisning og koncert samt fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events.
Ved forevisning af jazzklubbens Medlemskort 2019 tilbyder bl.a.:

Entré: Arrangementet er gratis for børn og deres medbragte voksne. Mød blot op!

Bibliografen, Bagsværd: rabat på film og særlige arrangementer
Aldershvile Slotspavillon: 10 % på alle listepriser (menu, drikkevarer etc.)
Konditoriet Grannys House: 10 % ved køb af take-away-varer.

Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom: 2840 3715 eller Henning Tranberg: 4444 1691

Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom: 2840 3715 eller Henning Tranberg: 4444 1691

www.gladsaxejazzklub.dk

S ide 2 af 8

www.gladsaxejazzklub.dk

S ide 3 af 8

November 2018

November 2018

Second Line Jazzband (S)
New Orleans inspired jazz from Sweden

I forbindelse med bandets 20 års jubilæum (2009) besluttede musikerne at stifte
Second Line Stipendium. Stipendiet uddeles én gang om året og tildeles en
fremtrædende musiker, der fortjener en økonomisk anerkendelse for sit dedikerede
arbejde inden for den traditionelle jazz.
Björn Ingelstam (2009), Chris Tanner (2011), Anna Pauline Andersson (2016) og
Jerome Etcheberry (2017) har modtaget stipendiet. Alle gode bekendte af Gladsaxe
Jazzklub.
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,
2860 Søborg

Fredag 16. november 2018 kl 20 - 23
Second Line Jazzband fra Gøteborg i Sverige startede deres karriere allerede tilbage
i 1989, og på det tidspunkt var de fleste af bandets medlemmer teenagers. Der er i
dag stadig fire af bandets oprindelige seks medlemmer tilbage.
Bandet har hurtigt etableret sig som et af Europas mest populære
traditionelle jazzbands og har underholdt på et hav af klubber og festivaler. Musikerne
har medvirket i både tv- og radioudsendelser i lande som eksempelvis Finland,
Norge, Tyskland, Holland, Frankrig, England, Nordirland og selvfølgelig i Sverige.
Second Line Jazzbands popularitet skyldes musikernes store evne til at skifte stilarter,
repertoire og musikalske retninger under en koncert – og hele tiden være tro mod den
New Orleanske jazzstil. Swingende, elegant og med smittende spilleglæde.
Og positive anmeldelser er der snesevis af – eksempelvis denne:
“Are you standing in front of the St. Louis Cathedral in the French Quarter watching a
wonderful traditional New Orleans jazz band, or are you in Sweden listening to these
same tunes played by the Second Line Jazzband?”

www.gladsaxejazzklub.dk
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Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.
Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster
Kl. 20.00 starter koncerten

Besætning: Jesper Albrektsson, trompet og vokal; Niklas Carlsson, trækbasun og
vokal; Olof Skoog, saxofoner, klarinet og vokal; Anders Wasén, banjo; Per Bach, bas;

Entré: 80 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Katz Kogeri
Menu: Chili con Carne med ris, salat og flute
Bestil spisning senest tirsdag d. 13. november 2018.

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91

www.gladsaxejazzklub.dk
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Morten Wittrock Trio

Generalforsamling 2019

Intimscenens sidste koncert i 2018…

Sæt allerede nu krydset i kalenderen

Morten Wittrock er musiker, sanger, sangskriver & producer. Er i Danmark kendt for
sin unikke måde at spille New Orleans inspireret Honky-Tonk Piano på. Han har i en
årrække indspillet og produceret et utal af CD’er I Danmark og USA, og har flere
gange været nomineret til Danish Music Awards. Han modtog i 2015 prisen:
Amerikanske Old Time Country Music Hall of Fame’s Award for Årets Rockabilly
Album i USA.
Morten Wittrock Trio er inspireret af Fats Domino, James Booker & Marcia Ball.

Generalforsamling 2018 blev afholdt i Mørkhøj Skoles Aula med deltagelse af 335 medlemmer.

Arrangementet finder sted i Fællesrummet i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Torsdag 22. november 2018 kl 20 - 22
Dørene åbner kl. 19.30

Besætning:
Morten Wittrock, klaver, Kasper Lindhardt, bas og Niclas Bardeleben, trommer.

Fredag d. 01. februar 2019 kl. 19
Adresse: Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til spisning kl. 17.30.
Der bydes på sprøde og velsmagende sandwich fra klubbens leverandør, Konditoriet
Grannys House i Søborg.
Efter generalforsamlingen er der livemusik og dans.

Tilmelding: Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest:
Mandag d. 28. januar 2019

Entré: 50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer
Intimscenen har kapacitet til 75 deltagere.

Tilmelding fra d. 01. november 2018 via billetsystemet på klubbens hjemmeside:
www.gladsaxejazzklub.dk

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91

www.gladsaxejazzklub.dk

Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom, tlf.: 2840 3715 / Henning Tranberg, tlf. 4444 1691
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Fornemt kommunalt tilbud
Flextur til Telefonfabrikken uden betaling

Gladsaxe Kommune afprøver fortsat forsøg med Flextur-kørsel til og fra
Telefonfabrikken – og uden betaling for kunderne
I 10 måneder har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Movia nu afprøvet forsøget med
gratis Flextur (ingen brugerbetaling) til og fra Telefonfabrikken.
Formålet er at forbedre den kollektive transport til byens kulturhus.
Der tilbydes således gratis kørsel både til og fra Telefonfabrikken. Dog er det en
betingelse, at turen starter eller slutter fra en adresse i Gladsaxe Kommune. Forsøget
kører i hele 2018 eller frem til det fastlagte budget er brugt. Og der står fortsat penge på
kontoen.
Sådan gør du!
Hvis du ønsker at bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken, kan du enten gøre det
online eller ved at ringe til Movias Kundecenter. Du skal være oprettet som almindelig
Flexturskunde hos Movia, enten online på: movia.flextrafik.dk eller gennem Movias
Kundecenter, telefon 70 26 27 27.
¾ Bestilling af tur online: movia.flextrafik.dk (husk at anvende specialadressen inklusiv
bindestreg -FLEX TELEFONFABRIK).
¾ Bestilling af tur på telefon til Movias Kundecenter på 70 26 27 27 (oplys at du ønsker at
bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken).
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