
Pressemeddelelse                                                                                  onsdag den 19. april 2017 

Gladsaxe Jazzklub 
 

International Jazz Day – i Gladsaxe for 4. gang   

 

Björn Ingelstam (S) 

 UNESCO stiftede i 2012 en særlig mærkedag for jazzmusikken. Over 

hele kloden markeres International Jazz Day således hvert år den 30. 

april. For fjerde år i træk også af Gladsaxe Jazzklub.                                    

Aldershvile Slotspavillon og Gladsaxe Jazzklub er gået i samarbejde om  

denne særlige fejring. 

Jazz spilles overalt i verden, og den forener mennesker på tværs af kulturer 
og landegrænser. For Gladsaxe Jazzklub falder det naturligt at medvirke til 
denne hyldest af jazzmusikken. Og det gøres endnu engang ved et 
særarrangement i Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø. 
 
For fjerde år i træk har jazzklubben udpeget en talentfuld musiker til at samle 
et hold af dygtige musikere omkring sig. Valget faldt i år på Björn Ingelstam.  



 
Björn Ingelstam er en svensk prisvindende jazz-trompetist med base i New 
York og København. Han tilhører den nye generation af fremragende 
musikere i Øresundsregionen, som har slået sit navn fast som trompetist og 
entertainer.  Trods sin unge alder (f. 1990) er han også anerkendt på den 
europæiske jazzscene. Björns spil er præget af stor teknisk dygtighed og 
perfektion.  
Aftenens livekoncert vil blive optaget, og jazzklubbens CD nr. 4 vil foreligge til 
præsentation i forbindelse med Gladsaxe Jazzfest 2017, d. 16.-18. juni. 
 
Arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 
Bagsværd  
 

Søndag 30. april 2017 kl 18-23 – Live-optagelsen starter kl. 20.30   

                                                          

Besætning:  Björn Ingelstam (S), trompet og vokal; Hans Ingelstam (S), 
trombone; Klas Lindquist (S), altsaxofon og klarinet; Calle Brickman (S), 
piano; Matthias Petri (DK), bas og Andreas Svendsen (DK), trommer. 
 

Entré:  600 kr. pr. prs.  

 

I prisen indgår:  Velkomstdrink, jazzbuffet med røget laksecarpaccio m/dildcreme og 

lakserogn, helstegt kalvesteg m/oreganostegte kartofler plus diverse tilbehør, to slags 
oste, chokoladekage m/ vaniljeis. Endvidere: vine (evt. øl) ad libitum under middagen, 
kaffe/te samt koncert og 1 stk. CD (når denne foreligger færdigproduceret).                                                                                         
 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                       
Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15   

 

Tidligere CD-udgivelser: 

              
 
 Miriam Mandipira (Zimbabwe), 2014     Hans Knudsen (Danmark, 2015)             Chris Tanner (Australien), 2016 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Foto-reference (privat) 

 


