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                                        Pressemeddelelse d. 05. april 2018 

 

Virtuos prismodtager i Jazzklubben…      

 

 

For over et år siden indgik Gladsaxe Jazzklub en koncertaftale med Mathias Heise 

Kvartet. Nu oprinder så dagen, hvor jazzelskere kan få lejlighed til at opleve nogle af 

landets mest talentfulde unge musikere. Kulturhus Telefonfabrikken lægger scene 

til på fredag. 

  

Den kun 24 årige og prisbelønnede mundharpevirtuos Mathias Heise bliver omtalt som en 

værdig arvetager af sit uomgængelige forbillede Toots Thielemans. Mathias betragtes i 

dag som én af Danmarks bedste virtuose mundharpespillere. Som kun 20-årig blev han i 

2013 verdensmester i kromatisk mundharpe ved World Harmonica Festival i Tyskland. 

Sudden Ascent (pludselig opstigning) hed den komposition, som skaffede den unge 
Mathias vindertitlen som årets nye jazzstjerne ved et DR-arrangement i 2015. Og han er 
efterfølgende i sandhed steget til vejrs som en raket med sit usædvanlige musikalske 
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talent.                                                                                                                                        
I 2016 fik han Kronprinseparrets Stjernedryspris, og i 2017 modtog han den ærefulde 
Ben Webster Pris, som én af de yngste i fondens over 40-årige historie. 

Aftenens koncert bliver en eksplosion af teknisk og musikalsk overskud, og med holdet 
bag Mathias Heise kan der forventes improvisationer af høj kvalitet.                           
Gladsaxe Jazzklub har – i andre sammenhænge – haft besøg af de tre musikalske 
følgesvende, så man ved, hvilken stor koncertoplevelse, der venter.  

 

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

2860 Søborg  

Fredag 13. april 2018 kl 20 - 23                                                                                                            

Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                                                            

Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster                                                                                                                                   

Besætning:  Mathias Heise, kromatisk mundharpe; Zier Romme Larsen, klaver; 

Andreas Møllerhøj, bas og Andreas Svendsen, trommer.         

Entré:  80 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer  

 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af: Susanne Katz  

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                            

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  

Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91  

 

   

 

 

 

 

 

 


