Pressemeddelelse

torsdag d.04. april 2019

Gladsaxe Jazzklub

Jazz-nydning i april – på 2 scener

Heine Hansen

Dr. Rulles Jazzklinik (S)

Med april måned fortsætter Gladsaxe Jazzklub sin sæson med to arrangementer i
kulturhuset Telefonfabrikken. I samarbejde med Telefonfabrikken præsenterer
jazzklubbens Intimscene en anmelderrost dansk trio, og på den store scene vil senere på ugen - et populært svensk orkester underholde med 1920’ernes klassiske
jazzlyd.
Heine Hansen Trio bringer stor musikalsk nydelse til sit publikum - virtuositet er i den grad
i højsædet.
Pianist Heine Hansen har siden en meget ung alder markeret sig om et fremtrædende
talent på den danske jazzscene, hvilket også indbragte ham det anerkendte Jacob Gade
legat i en alder af 22 år. Siden har han også modtaget Ben Webster-prisen (2016). Han er
en efterspurgt og respekteret koncertpianist med stor indfølingsevne og sublim teknik, og
har bl.a. spillet med Hugo Rasmussen, Caroline Henderson og NHØP.
Dr. Rulles Jazzklinik (S) har i flere årtier dvælet ved 1920’ernes klassiske jazzlyd., hvor
eksempelvis vaskebrættet i visse miljøer blev anvendt i stedet for trommer. Den autentiske
gengivelse er bandet sluppet godt fra, udtrykker anmeldere.
Bandet besøger hyppigt danske jazzklubber og festivaler, og det anbefales herfra, at den
lokale arrangør finder danseplads til sit publikum. Der varsles om trængsel på gulvet!
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Arrangementeterne finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,
2860 Søborg

Tirsdag 23. april 2019 kl 20.00 - 22.00
Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.

Besætning:
Heine Hansen, klaver; Thomas Fonnesbæk, kontrabas, Jeppe Gram, trommer.

Entré: 50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer
Fredag 26. april 2019 kl 20.00 - 23.00
Dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 og kl. 19.30 for koncertgæster.

Besætning:
Pelle Sandberg, kornet og vokal; Erik Rydén, trombone og vokal; Jan Hillbom,
sopransax og vokal; Torbjörn Nager, banjo, guitar og vokal; Klas Ottosson, tuba og
vokal, Tobias Lindquist, vaskebræt og vokal.
.
Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Madkartellet
Menu: Helstegt oksefilet stegt i smør, hvidløg og timian. Dertil flødekartofler med
peberfrugt og en grøn salat med viniagrette.

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Spørgsmål til billetkøb, ring gerne til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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