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Formandens klumme 

 
I forbindelse med Gladsaxe Kommunes imponerende kulturfest ultimo august, 
blev jazzklubbens udstillingstelt besøgt af mange medlemmer, der lige lagde 

vejen forbi og hilste på. Mange gav i den forbindelse udtryk for, at det nu kun 
kunne gå for langsomt med at komme i gang med andet halvårs jazz-program. 

”Abstinenserne er tiltagende”, udtrykte en god bekendt af klubben 
 
Heldigvis kan bestyrelsen råde bod på sådanne psykiske symptomer. Med 

september måned tilbyder vi således en række arrangementer så som: 
Tema-aftener under Jazzens Saga’, ’Bromølle Jazzweekend’ og sensommerens 

første indendørs koncert med spisning i kulturhus ’Telefonfabrikken’. 
_ 

 

Bestyrelsen har på seneste møde besluttet at indføre et nyt billetsystem. En 
nyskabelse, der både vil gøre det nemmere og enklere for både medlemmerne 

og klubbens administratorer. Systemet tages i brug, så billetkøb til 
arrangementer fra januar 2016 foretages i det nye system.                               
Der vil naturligvis også fortsat kunne betales ved indgangen.  

 
Fremover vil det betyde, at der bestilles og betales billetter på én gang. Man skal 

således ikke huske at betale via sin bank. Køber får en billet til udskrivning eller 
billetten kan gemmes på en smartphone.                                                        

Vi er overbeviste om, at det vil blive en stor lettelse i forhold til den nuværende 
ordning.  
 

Inden vi foretager det endelige skifte, ser vi gerne systemet testet af 
klubmedlemmer. Vi har i lyset heraf foretaget en lodtrækning blandt klubbens 

500 medlemmer og fundet 25, som i de næste 3-4 måneder vil udgøre en 
testgruppe. Vi håber, at alle vil indgå positivt i en sådan afprøvning. 
Bestyrelsens nedsatte følgegruppe vil i december skabe sig et samlet overblik 

over de indhøstede erfaringer – og herefter foretage nødvendige finjusteringer. 
 

 
 

For femte år i træk blev der afviklet jazzkoncerter i hjertet af Søborg og i Aldershvile Slotspark. 
  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Ole ’Fessor’ Lindgreen er en god bekendt af Gladsaxe Jazzklub. I flere år har 

Fessor optrådt i forskellige konstellationer til klubbens indendørs og udendørs 

arrangementer. Hver eneste gang til stor glæde for de fremmødte. 

Trombonisten og komponisten spillede fra 1956 med forskellige traditionelle 

jazzorkestre. Dannede i 1968 sit eget orkester, ’Fessor's Big City Band’. 

I 2003 blev dette band opløst.  
 

I dag står han nu for gruppen ’Fessor and his Jazz Kings’. Bandets 
sammensætning af unge og mere erfarne musikere præsenterer ’Revival-Jazz’ af 

den bedste slags. 
 

Besætning: Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone og vokal; Jens Sølund, bas; 

Marko Martinovic, piano; Jakob Dinesen, saxofon; Peter Marott, trompet og 

vokal; Chris Tanner, klarinet og vokal og Morten Ærø, trommer. 
 

Arrangementet finder sted i kulturhus ’Telefonfabrikken’: 

Fredag den 11. september 2015, kl. 20.00 – 23.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 for spisende deltagere 

Madleverandør: Bagsværd Slagteren 
 

Tilmelding via hjemmesiden: www.gladsaxejazzklub 

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

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gladsaxejazzklub/
mailto:ivanklitte@gmail.com
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’Run Me Down’ 

 
 

Gladsaxe Jazzklub fejrede UNESCOs ’International Jazz Day’ den 30. april i år. 

Ved den lejlighed blev koncerten optaget – og i forbindelse med juni måneds 

’Gladsaxe Jazzfest’ blev klubbens album nr. 2 så præsenteret. 

 

CD’ens hovedperson er bluespianisten og bysbarnet, Hans Knudsen. Som det 

fremgår af ovenstående foto var Hans i godt selskab den aften i Aldershvile 

Slotspavillon - musikalske venner, som han sætter stor pris på. 

 

CD’en, ’Run Me Down’, præsenterer hele 18 numre og vil kunne erhverves for 

100,- kr. 

Albummet kan købes i forbindelse med klubbens arrangementer  

eller ved direkte kontakt til klubbens kasserer på telefon: 28 40 37 15. 

 

Den 30. april 2016 vil ’International Jazz Day’ også blive markeret i Gladsaxe. 

Endnu et nyt album vil i den anledning blive produceret, og hovedpersonen vil 

blive præsenteret i forbindelse offentliggørelsen af ’Program 2016’. 

 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Redaktion: Linda Bengtson  Foto:  Kaj Bonne 

Monday Night Big Band 
 

 
 

Orkestret Monday Night Big Band vil sætte det rette swingende punktum 
for ’Jazzens Saga 2015’. 

 
Den velrenommerede komponist, arrangør, pianist og orkesterleder, 

 

Niels Jørgen Steen 
 

har påtaget sig dirigentrollen for dette herlige orkester, der består af såvel 
stærke veteraner som nye kometer. Repertoiret domineres af swing- og 

bebob (Cole Porter, Jerome Kern, Duke Ellington, Count Basie m.fl.). 

 
For deltagerne i ”Jazzens Saga 2015” indgår denne bigband-koncert som en 

del af den samlede pakke. Alle deltagere er således sikret plads. 
 

For øvrige interesserede vil der kunne købes billet til dette særlige 

arrangement hos Gladsaxe Oplysnings Forbund 
Billetterne koster 75 kr. pr stk.. 

 
Billetsalget starter den 1. oktober 2015 via hjemmesiden: www.gof.dk eller 

ved personlig henvendelse på Kildebakken 20 i Søborg. 

 
Bigband-koncerten afholdes 

Lørdag den 28. november 2015, kl. 20.00 – 22.30 
(dørene åbnes kl. 19.15) 

 

Spillested: Grønnemose Skoles Atriumgård, Skolesvinget 10, 2860 Søborg 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
http://www.gof.dk/

