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                        Pressemeddelelse d. 05. september 2018 

 

 

 Kvartet i Jazzens Superliga…    

 

Sopfisticated Ladies 

I slutningen af forrige årtusind kom der gang i den musikalske ligestilling. En 
lang række talentfulde unge danske kvinder dukkede op og blandede sig i det 
tidligere så mandsdominerede ’jazzkor’. Fire af disse dygtige kvinder besøger nu 
Gladsaxe Jazzklub. 
 
Det var primært Rytmisk Musikkonservatorium, der stod for udklækningen, og herfra 
kom bl.a. pianisten Marie Louise Schmidt, bassisten Helle Marstrand og 
trommeslageren Benita Haastrup. 
 
En koncert med Sophisticated Ladies & Christina Dahl er en særlig oplevelse. Alvor, 
humor, engagement og musikalsk overskud er centrale elementer i en musikalsk rejse, der 
ofte bringer både smil og tårer frem.  
 
Sophisticated Ladies er mere end blot et sammenbragt band – det er et livslangt 
venskab. Det musikalske materiale – det være sig Ellington, Abdullah Ibrahim, 
spirituals, danske sange eller egne kompositioner – bliver behandlet både kraftfuldt 
og nænsomt. 
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En aften med de fire kvindelige musikere indeholder en god cocktail af musik både fra 
CD’erne ’In Spirit’ og ’The Sophisticated Ladies play Ellington’ samt numre fra bandets 
mangeårige skattekiste af jazzstandards og originalkompositioner.  
  
Som jazzanmelderen, Kjeld Frandsen, skrev efter en koncert: ’Det var en uophørlig udsøgt 
fornøjelse at opleve Sophisticated Ladies, som nu har taget turen op i jazzens superliga’. 
 

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

2860 Søborg  

Fredag 14. september 2018 kl 20 - 23                                                                                           

Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                                                          

Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster                                                                                                                                    

Kl. 20.00 starter koncerten 

Besætning:  Marie Louise Schmidt, klaver; Helle Marstrand, bas; Benita Haastrup, 

trommer og Christina Dahl, saxofon. 

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

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

Bestil spisning senest d. 11. september 2018.  

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   

 


