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Pressemeddelelse                                                                                    torsdag d.31. august 2017 

Gladsaxe Jazzklub 

 

Jazzen rykker indendørs 

 

Gladsaxe Jazzklub tager nu hul på sæsonens anden halvdel. Efter en række 

udendørs arrangementer i sommermånederne, rykker klubben nu indendørs i 

Kulturhus Telefonfabrikken.  Jan Harbeck Quartet står på fredag for den musikalske 

underholdning  

Tenorsaxofonisten Jan Harbeck har både personlighed og tradition i sit spil, og han er 
altid mand for at skabe høreværdig musik i selskab med udvalgte kolleger fra jazzmiljøets 
superliga. 
“The tenor saxophone is the sound af jazz. The soul of the music. Once Copenhagen had 
Ben Webster to blow that soul to life. Now we have Jan Harbeck”, skrev Dagbladet 
Politiken i en jazz-anmeldelse for få år siden.  
 
Og endnu engang har Gladsaxe Jazzklub den store glæde igen at få besøg af 
tenorsaxofonisten, der i en årrække så ubetinget har befundet sig blandt de dygtigste 
inden for dansk jazz. 
 
På fredag aften kommer Jan Harbeck ikke som en del af Monday Night Big Band eller 
Tivolis Big Band, men som sin egen. En prisvindende musiker, der bl.a. med CD’en 
’Variations in Blue’ fik et hav af anmelderroser.  
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Aftenens repertoire er ikke kun en hyldest til tidligere tiders musik – der er også bygget en 
bro mellem inspirationen fra datidens jazz til nutidens.     
Jan Harbeck er inspireret af tenorsaxofonister som eksempelvis Paul Gonsalves og 
George Garzone. 

 
Oplev en af landets mest respekterede saxofonister i et sublimt samspil med kollegerne, 
og hvor arrangementerne også vil give plads til solistiske sidespring 

 
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,  
2860 Søborg  

 

Fredag 08. september 2017 kl 20-23                                                                    

Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                                                          
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

 

Besætning:   Jan Harbeck, saxofon; Johan Buhl Andresen, piano; Morten Ærø, 

trommer og Eske Nørrelykke, bas.  

 

Entré:  60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  

 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Det Grå Madhus  

 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk 
 

Spørgsmål til billetkøb, ring gerne til: 
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 

 

 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

