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Formandens klumme 

 

Så kom vi i gang med lokaljazzen igen. Samarbejdsprojektet (”Jazz & Tango”) med 

Gladsaxe Tangoforening var en rigtig god oplevelse, hvor der både blev spist god mad, 

indøvet enkle tangotrin og fortalt om tangoens historie. 

Og Tango Orkestret leverede smuk tangojazz til både ører og fødder. 

 

På årets Gladsaxedag var jazzklubben flot repræsenteret på hovedscenen ved 

bluespianisten, Esben Just. Om nogen formår han med sin stemme og sit klaver at skabe 

musik, der sprudler og er medrivende. Vi var mange, der den lørdag aften nød hans 

musikalske spilleglæde. 

 

Og det var på Gladsaxedagen, at byens borgmester præsenterede sit oplæg til budgettet 

for 2014-2017. Vi var flere, der lyttede aktivt til åbningstalen og efterfølgende læste 

budgetmaterialet nøje igennem. 

 

Men ”Nej”, de forløsende ord og tal, som indikatorer i anlægsbudgettet på en aktiv 

handling til fremme af et nyt spillested, var ikke til at finde. 

 

Hvor kunne det ellers have været rart – efter fire års tilløb – at læse om de afgørende 

skridt mod en realisering af et udvidet kulturhus. Ikke mindst med bl.a. skabelsen af et 

professionelt indrettet spillested for unge og voksne. Et spillested med gode 

publikumsfaciliteter og moderne basisfaciliteter med fast scene, lys og lyd til de 

udøvende musikere.  

 

Men som nævnt ovenfor, så var borgmesterens budgetudspil et oplæg til byrådets øvrige 

partier. Det endelige budget for kommende år skal først vedtages til oktober. Et udvidet 

kulturhus på Telefonvej kan derfor ikke helt afskrives endnu. Det ville bestemt også være 

en skam for alle parter. 

 

 
 

Søndagsmatinéen ”Jazz & Tango” forløb på bedste vis med bl.a. dans til  

Tango Orkestret 
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En aften i Svend Asmussens fodspor 
Sådan kalder vi denne aften i Bibliografen i Gladsaxe 

 

 
Hot N Spicy 

 

                               
       Lars Tormod Jenset (N)                     Bjarke Falgren (DK)                  Svein Erik Martinsen Ånestad (N) 

 

Billetkøb 
 

Billetter koster 100 kr., dog 80 kr. for medlemmer af Gladsaxe Jazzklub,  

og kan købes/bestilles i Bibliografen (tlf: 39 57 64 64). 

De kan desuden købes eller reserveres på Bibliografens hjemmeside, 

www.bibliografen.dk ved at gå ind på datoen for arrangementet.  

Øl, vand, kaffe m.m. kan købes. 
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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) 

 

To dage før har den dansk/norske trio Hot N Spicy præsenteret en dobbelt live-cd, som 

de har indspillet over to aftener i Oslo Koncerthus, og om onsdagen er det lykkedes at få 

dem til Gladsaxe og spille deres musik. 

 

Hot N Spicy består af: Bjarke Falgren, violin/viola; Svein Erik Martinsen Ånestad, 

guitar/vokal og Lars Tormod Jenset, kontrabas. 

 

Hot N Spicy blev dannet i år 2000 ved en jamsession på Rytmisk Musikkon-servatorium i 

København. Siden er det blevet til 1000 liveoptrædener især i Skandinavien, og de har 

bl.a. optrådt på Stockholm Jazzfestival, Molde Jazz og Copenhagen Jazzfestival. 

 

Svend Asmussen har omtalt Hot N Spicy som ”et overflødighedshorn af varieret og 

afspændt swingende musik som King Cole, Stuff Smith og Slam Stuart ville have frydet 

sig over” og har omtalt Bjarke Falgren som sin arvtager. 

 

Hvor jazzen i Danmark engang havde Svend Asmussen og Finn Ziegler på violin, har vi i 

dag dygtige arvtagere i Kristian Jørgensen og Bjarke Falgren. 

 

En anmelder har betegnet gruppens musik som ”en elegant og ekvilibristisk eliksir af 

smilende jazz og latin, tilsat en teskefuld pop, og sporadisk spores en knivspids rock som 

vor mor rullede den”. 

 

Bent Fabricius Bjerre har om Hot N Spicy sagt: 

Overraskende godt, stort hitpotentiale og som helhed en meget positiv oplevelse. 

 

Steffen Brandt har sagt: 

Jeg er blevet bedt om at sige noget ufordelagtigt om bandet Hot N Spicy:  

Det kan jeg desværre ikke tilbyde, men det irriterer mig lidt at de spiller så kompetent og 

med så meget overskud og glæde, at vi andre er nødt til at oppe os lidt. Nu gik det lige 

så godt!!!!" 

 

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 
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United Nations Jazzband 
 

 

 

Seks nationer er repræsenteret i dette band, som nogle gange har spillet i Danmark, 

siden de første gang spillede på en jazzfestival i Slangerup i 2009. Vi har faktisk også 

haft dem i Gladsaxe, oven i købet ved et af de mindst besøgte arrangementer i jazz-

klubbens historie. Vi røg ind i en international håndboldfinale med de danske mænd i 

finalen, som foregik på samme tid som koncerten - og det kunne vi åbenbart ikke klare. 

 

Bandet kan så rigeligt tåle et genhør, og dem der ikke fik hørt dem sidst skal også have 

muligheden. De har spillet og spiller i deres hjemlande i de bedste bands i den ældre 

New Orleans-stil med kollektiv improvisation. Forud for koncerten tilbydes spisning - 

tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 16. september 

 

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

 

Arrangementet finder sted i kulturhus Telefonfabrikken: 

 

Fredag den 20. september 2013, kl. 20.00 – 23.00 

(dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere) 

 

Bandets besætning: Niklas Carlsson, trombone og vokal (S); Chris Tanner, klarinet og 

vokal (Aus); Jerome Etcheberry, trompet (F);  

Jermund A. Kristiansen, bas (N); Norbert Reijngoud, banjo (NL), og  

Stefan Andersen, trommer og vokal (DK). 

 

 

Redaktion: Linda Bengtson 
Foto:                 Kaj Bonne 
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