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Omtale af arrangement                                                                       onsdag den 16. maj 2018 

Gladsaxe Jazzklub 
 

 

Soulmusik ved Bagsværd Sø 

 
 
Aldershvile Slotspavillon er endnu engang gået i samarbejde med Gladsaxe jazzklub om 
arrangementet Jazz & Brunch. De foregående år har arrangørerne været heldige med 
vejret, hvor skoven, Bagsværd Sø og Sø-terrassen samlet har udgjort en smuk ramme for 
denne særlige event.                                                                                                                                
Skulle vejrguderne på søndag vise sig at være i drilsk humør, rykker deltagerne og 
musikerne blot arrangementet indendørs i den smukke gamle pavillon.    
 
Bag den kollektive betegnelse The Copenhagen Soul Trio står tre musikere, der i det 
sidste årti har været med til at præge den danske musikscene i adskillige sammenhænge - 
og inden for mange stilarter.  
Soulmusikken er inspireret af bl.a. gospelmusikkens sangstil – dog uden religiøse 
budskaber. Tekstemner omhandler ofte kærlighed, sex og parforholdets kvaler.  
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Med en klassisk lyd, der bevæger sig i grænselandet mellem soul, jazz og gospel – og 
med artister som Ray Charles, Sam Cooke, Al Green og Alvin Robinson som tydelige 
inspirationskilder – har trioen mange gange spillet for udsolgte huse i København. 
Anmelderroser er blevet høstet for musikernes smittende glæde og udadvendte energi. 
 
Denne søndag formiddag får trioen fornemt selskab af én af Danmarks absolut største 
soul-stemmer, Niels HP, der gennem sit musikarbejde har været med til at højne 
standarden for soul-genren i Danmark.  
 
 
Arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 2880 Bagsværd  
 

Søndag 27. maj 2018 kl. 10 – 14                                                                          
Kl. 10 – 12:  Brunch                                                                                                                  
Kl. 11 – 13:  Koncert                                                                                                                   
Kl. 13 – 14: Sejltur på Bagsværd Sø   

 

Besætning:  Michael Blicher, sax; Niels HP, vokal; Snorre Kirk, trommer og              
Dan Hemmer, hammondorgel. 

 

Entré:   275 kr. pr. person                                                                                                                

OBS. I prisen indgår: Brunch-buffet, koncert og sejltur på Bagsværd Sø. 

Forudbestilling nødvendig  

                                                                                               

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk    

                 
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 25. april 2018                                                                                                         
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91   
 
 
 

 

 

 

 

  

 


