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Formandens klumme 

 
Det hænder, at man kan blive overrasket og glad på samme tidspunkt. Og 
det var vi en del fra jazzklubben der blev, da vi i det netop indgåede 
brede politiske budgetforlig erfarede, at der for de kommende år er blevet 
afsat over 30 millioner kroner på anlægsbudgettet til etablering af et 
spillested – fortrinsvis for unge. Efter fire års tilløb er det lykkedes at få 
sat tal på projektet – og tak for det! 

På denne plads vil vi gerne takke byens kulturtænkende politikere for i 
sidste fase af budgetforhandlingerne at finde sammen om en konkret 
etablering af et nyt spillested. 

Budgetaftalen omtaler uddybende, at et nyt spillested fortrinsvis er 
tiltænkt de unge. En sådan formulering vurderer jeg som, at en 
overvejende del af de mange penge målrettes de unges musiske 
aktiviteter. Og respekt for det. 

Men jeg vurderer samtidig, at en andel af den samlede bevilling må kunne 
afsættes til skabelsen af et professionelt mindre spillested med plads til fx 
250 publikummer. Et spillested, hvor basisfaciliteterne er etableret til 
glæde for gæster og udøvende musikere – og naturligvis også til fysisk 
lettelse for tilrettelæggerne. 

Et sådant professionelt indrettet spillested vil kunne understøtte mange 
musiske foreningers koncerter og arrangementer. Og med den angivne 
rumstørrelse vil spillestedets intimitet kunne fastholdes. 

Det fremgår i øvrigt af budgetforligets aftaletekst, at ”Relevante 
interessenter vil blive inddraget i projekteringsprocessen”. 

Gladsaxe Jazzklubs erfaringer, som arrangør af mange slags 
arrangementer, lægger naturligt op til, at vi inddrages i de forestående 
projekt-drøftelser.  

Vi vil således med glæde tilbyde vores arbejdskraft, når startskuddet 
inden længe vil lyde til projektets igangsætning. 
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En aften i Svend Asmussens fodspor 
Arrangementet finder sted: 

onsdag den 9. oktober 2013, kl. 19.00 – 22.00 
(Adresse: Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116, 2880 – Bagsværd) 

 

 
Trioen: Hot N Spicy underholder 

 

Vi bragte en fyldigere omtale af arrangementet i sidste måneds nyhedsbrev. 
Denne gang vil vi blot fortælle, at arrangementet er blevet til i et samarbejde 

mellem jazzklubben og Bibliografen/Hovedbiblioteket. 
 

Aftenen vil desuden byde på en række filmklip med Svend Asmussen og 
ledsagende kommentarer af jazzjournalisten og tidligere programchef i 

Danmarks Radio, Henrik Wolsgaard-Iversen. 
 

 

Henrik Wolsgaard-Iversen 



 

Nyhedsbrev – Oktober 2013  
   

 

   
Side 3 af 4 

www.gladsaxejazzklub.dk  

 

AK and all that jazz 

              

                 Hugo Rasmuss                          Anne Kristine Lauritzen                      Niels Jørgen Steen 

                           

                                             Christina von Bülow                       Janus Templeton 

Anne Kristine Lauritzen gjorde stort indtryk, da hun som sangerinde var med 
Henning Munk & Plumperne til Gladsaxe Jazzfest i Aldershvile Slotspark i 2012. 
Nu kommer hun på besøg i klubben med sit eget band, hvor besætningen skulle 
borge for kvaliteten af swing-jazz og jazzens standard-numre.    
Anne Kristine har også været på besøg i New York og i New Orleans og sunget i 
diverse jazzklubber. Så vi tror bestemt, at det er en god idé at få hende til 
jazzklubben i Gladsaxe. 

Arrangementet finder sted: 

Fredag den 11. oktober 2013, kl. 20.00 – 23.00 
(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 

 
Forud for koncerten tilbydes spisning - tilmelding er nødvendig og skal ske 

senest mandag den 7. oktober. 

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller direkte på mobil: 28 18 62 31 
 

Bandets besætning: Niels Jørgen Steen, klaver; Christina von Bülow, sax; Hugo Rasmussen, 
bas; Janus Templeton, trommer og Anne Kristine Lauritzen, vokal.  
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En swingende julegaveidé 
 

 

GlaGGGGGGGGGGGGdsaxeGlekGG G                                                         G 

Gladsaxe Jazzklub vil i år gerne være behjælpelig med at tilvejebringe en 
personlig julegave, værtindegave eller bare en hyggelig julehilsen til en god 

bekendt, en ven eller til et familiemedlem, som du gerne vil se i  
Gladsaxe Jazzklub. 

 
Gaven består af: 

 
1 medlemskort af Gladsaxe Jazzklub til hele 2014,  

5 dobbelte jazzkort (m/konvolut) af kunstneren Anders Ulstrup 
samt naturligvis jazzklubbens årsprogram 2014. 

 
Samlet pris: 225,- kr. 

 
Bestilling kan ske ved henvendelse til Linda Bengtson på 

e-mail: lindajazz@c.dk eller direkte på telefon nr. 40 42 46 29. 
 

Din bestilling skal være afgivet senest den 30. november 2013. 
Du vil naturligvis modtage din pakke inden jul. 

 
 

Redaktion: Linda Bengtson 
Foto:                 Kaj Bonne 


