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Velkommen til Gladsaxe Jazzklub 2022 
 

I foråret 2022 vil jazzklubben stadig afholde fredagskoncerter på Hovedbibliote-
ket, Søborg Hovedgade, mens intimkoncerterne afvikles på Telefonfabrikken i 
Drop Inn. 

 

Den nuværende bestyrelse tilstræber, i lighed med tidligere år, at fastholde kur-
sen med et udbud af musikere fra både den nationale og internationale jazzsce-
ne og med et udbud af flere forskellige genrer inden for jazzmusikken. 

 

I dette program orienteres der om otte kommende koncerter henover foråret. 
Herudover annonceres Gladsaxe Jazzfest - en tredages fest med syv udendørs 
koncerter, som afvikles i Søborgs Hjerte og i Aldershvileparken. 

Planlægningen af disse dage er ved at være på plads, og der vil senere komme   
et særskilt program for jazzfesten. Ligeledes vil der også senere foreligge et pro-
gram for efterår/vinter 2022. 

 

Bestyrelsen retter en særlig tak til Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond. 
Den økonomiske støtte fra disse to instanser har været og er fortsat afgørende 
for jazzklubbens mange aktiviteter … og eksistens. 

 

Velkommen til lokaljazz i 2022 - både indendørs og udendørs. 

 

 

Venlig hilsen 

Gladsaxes Jazzklubs bestyrelse 

 

 

         Forord 
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Sølunds Hotline 

Et nyt band med de rigtig gode "gamle" og et frisk pust. 

I efteråret 2021 samlede Jens Sølund 
et nyt band med Ole ”Fessor” Lind-
green, Søren Høst, Hans Knudsen, Ro-
nald Andersen, Thorkild Møller  og 
Jens Sølund .  

”Fessor” var i en menneskealder leder 
af det banebrydende ”Fessor’s Big Ci-

ty Band”. Han er blevet tildelt flere priser – bl.a. Ben Webster Prisen.  

Thorkild Møller har efter nogle års pause fra musikken sagt ja til at være med i 
”HOTLINE”. Han var et markant medlem af ”Fessor’s Big City Band”, hvor hans 
trommespil i mange år var en vigtig del af bandets sound.  

Jens Sølund medvirkede allerede som 17-årig på pladesindspilninger, og han 
spillede i tyve år verden rundt med ”Papa Bue”.  

Hans Knudsen har i 30 år været leder af ”Hans Knudsen Jumpband”. Hans sang 
og stærke boogie woogie- og bluesinspirerede klaverspil har blandt andet 
skaffet ham prisen ”ÅRETS BLUESKUNSTNER 2014”.  

Ronald Andersen er en meget alsidig guitarist, der selv har stået for flere bands. 
Hans guitarspil er ind imellem tydeligt inspireret af Django Reinhardt. 
Saxofonisten Søren Høst er en af landets dygtige yngre ”løver”, der er helt på 
forkant med nutidens jazz og samtidig også inspireret af den ældre jazz’ største 
saxofonister.  

Fredag d. 4. marts 2022 kl. 17:00 

Grønnemose Skole 
Arrangementet er kun for medlemmer. 
Tilmelding til spisning nødvendigt. 
Generalsorsamling kl. 19:00 
Musikken starter kl. 20:00 

 

Line up: 
Ole "Fessor" Lindgreen (basun) 

Søren Høst (tenorsaxofon) 
Ronald Andersen (guitar) 

Hans Knudsen (piano og vokal) 
Jens Sølund (kontrabas) 

Thorkild Møller (trommer) 

 

G e n e r a l f o r s a m l i n g  
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Torsdag d. 10/3 2022 på Telekonfabrikken i Drop Inn kl. 20:00 

                               

 
I 1996 opholdt vibrafonisten Morten Grønvad sig et halvt år i Los Angeles, hvor 
han ved et tilfældigt møde blev gode venner med jazzpianisten Clare Fischer.  
Morten Grønvad besøgte Clare Fischer i hans hjem i Studio City LA en del gan-
ge, hvor de udvekslede musikalske idéer, og nogle år efter Clare Fischer’s død i 
2012 kom hans søn, Grammyvinder Brent Fischer, på besøg i København, hvor 
han og Morten Grønvad under Copenhagen Jazz Festival sammen opførte 
Clare’s musik.  
Morten Grønvad’s interesse for Clare Fischer’s musik har hængt ved, og for et 
år siden fik han sammen med den udtryksfulde altsaxofonist, Jens Søndergaard, 
idéen til at indspille et album med nogle af Clare Fischer’s kompositioner, og 
dermed opstod Morten Grønvad/Jens Søndergaard Kvintet. 
Båret af de to kapelmestres 
smukke klang og melodiske sans 
er der kommet en smuk og hel-
støbt hyldest til Clare Fischer og 
hans musik ud af projektet. 
En livsbekræftende, varm og in-
citerende “Westcoast-jazz” pla-
de med lige dele jazz-samba, 
bossa-nova, cha cha og bolero. 
Pladen udkom i 2021. 

Grønvad - Søndergaard Quintet 

Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 20:00                                                     

Telefonfabrikken Drop Inn 

Medlemmer:             90 kr. 

Gæster:                     120 kr. 

 

Line up 

Morten Grønvad (vibrafon) 

Jens Søndergaard (altsaxofon) 

Thomas Bornø (piano) 

Niels Wilhelm Knudsen (kontrabas) 

Niclas Campagnol (trommer)   

 10/3 
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Dusty Rag Jazz Band (DRJB) blev til med formålet og drømmen om i videst mu-
ligt omfang at tilgængeliggøre den levende jazzmusik i Danmark. Stilen og inspi-
rationen trækker tydelige tråde til gademusikken i jazzens arnested, New Or-
leans.  
Repertoiret består primært af traditionelle jazzsange med rødder i blues- og fol-
kemusikken, men i de senere år har bandet også inkluderet danske viser, arabi-
ske klagesange og egne kompositioner. 
Orkestret er et ungt orkester, der spiller hymner og worksongs fra 1800 og 1900
-tallets Amerika og fletter dem ind i den tidlige jazztradition.  
Inspirationen hentes bl.a. fra Louis Armstrong, Sidney Bechet og Billie Holiday.  
Fra de gamle artister fra 1920´erne og frem til nutidens gademusik fra New Or-
leans, f.eks Tuba Skinny i et udadvendt og dansabelt show. 
Bandet debuterede på Fringe Jazz Festival den 15. juli 2017. 
Vi glæder os rigtig meget til at byde dette orkester velkommen til Gladsaxe Jazz-
klub. Et frisk pust af unge superdygtige musikere, der har taget New Orleans 
traditionen til sig.  

Fredag d. 25 marts 2022 kl. 20:00 

Hovedbiblioteket i Søborg 

Medlemmer:              100 kr. 

Gæster:                       130 kr. 

Spisning (kl.18:30):  100 kr. 

Line up: 

Nada Dayeh (vo)  - Rasmus Rhode (vo/gui) 
Jeppe Cloos (s/a Sax)  - Ali Badreldin (t/b sax) 

Dwayne Clemons (trompet)  - Andrea Crespi (kl) 
Pelle F Nielsen (va)  - Mikkel Hermansen (gui) 

Anders Hermansen (sou)  - Emil Efferbach (trom)  

Fredag d. 25/3 på Hovedbiblioteket kl. 20:00 

                              
 25/3 

Dusty Rag Jazz Band 
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Tirsdag d. 5/4 på Telefonfabrikken i Drop Inn kl.  20:00 

                              
5/4 

Tirsdag d. 5 april 2022 kl. 20:00 

Telefonfabrikken Drop Inn 

Medlemmer:              90 kr. 

Gæster:                     120 kr. 

 

Line up: 

Elabeth Novrup Børch - vokal 
 Chris Tanner - klarinet 

 Henrik Bay - guitar 
 Tomas Raae - bas   

Glæd jer til en aften på Gladsaxe Jazzklub’s 
Intimscene med disse skønne musikere: 
Elisabeth Novrup Børch er præst og jazz-
sanger. Hun er vokset op i en familie af 
klassiske musikere og operasangere, valgte 
teologistudiet og er nu præst i Hedehusene
-Reerslev Pastorat. De seneste år er hun 
sprunget ud som en fuldblods jazz'n blues-
sanger, og har gjort et stort indtryk i jazz-
miljøet i København. Hun medvirker ved og 
arrangerer koncerter i hele landet, blandt andet under Copenhagen Jazzfestival, 
hvor hun står bag et årligt tilbagevendende New Orleans begravelsesoptog på 
Nørrebro. 
Henrik Bay er en af dansk jazz' bedste guitarister, og gennem sin karriere har han 
bl.a. spillet og indspillet med Jesper Thilo, Otto Brandenburg, Sylvia Vrethammar, 
Lill Babs, Putte Wickman og mange andre. Henrik Bay spiller i dag fast med i Chris 
Tanner 's Trio og er husguitarist på Cafe Intime. 
Chris Tanner er australier og kommer fra Melborne. Han er en virtuos på klarinet 
og synger fantastisk. Chris Tanner spiller et mix af swing, blues og New Orleans 
klassikere. Han formår altid at skabe en intens og medrivende stemning. Er sam-
men med sin trio altid at finde ”under tappen” på ‘Charlie Scotts’ tirsdag efter-
middag. 
Tomas Raae er komponist, producer og bassist. Tomas Raae spiller i mange for-
skellige sammenhænge og har for nyligt spillet sammen med Cathrine Legarth i 
”Nullernix” i Gladsaxe Jazzklub. 

Elisabeth Novrup Børch 
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Fredag d. 29/4 på Hovedbiblioteket kl. 20:00 

Fredag d. 29 april 2022 kl. 20:00 

Hovedbiblioteket i Søborg 

Medlemmer:              120 kr. 

Gæster:                       150 kr. 

Spisning (kl.18:30):  100 kr. 

 

Line up: 

Finn Odderskov: Saxes & clarinet 
Gunnar Lautrup: Trumpet & trombone 

Lars ”Vegaz” Dalsgaard: Clarinet & saxes 
Gert Jacobsen: Piano & vocal 

Jesper Carlsen: Bas 
Bjarne “Stub” Juul: Guitar & vocal 

Uffe Hansen: Drums & vocal 

Syv modne musikere, der kan li´ at spille sammen, og som sammen har det her-
ligt, når der spilles den jazzmusik, de alle sætter pris på. Jazz Vegaz spiller svin-
gende jazz, og med den legendariske Finn Odderskov i spidsen, giver de gas på 
festlig vis med swing- og jazzmusik fra 30’erne og 40’ernes Amerika. 
Las Vegaz har kigget dybt i ”The Great American Song-book” og skabt et unikt 
repertoire af hotte jazznumre samt en bemærkelsesværdig orkesterklang. Pub-
likum vil bl.a. kunne høre Ellington-kompositioner som Black & Tan Fantasy, Ca-
ravan, Rockin´ in Rhythm og The Moose, spillet i arrangementer skrevet af Finn 
Odderskov, specielt for ”Jazz Vegaz”, - og med en sound tæt på den originale 
amerikanske swingstil. 

Musikerne i ”Jazz Vegaz” har igennem deres respektive jazzkarrierer spillet med 
kendte jazznavne i såvel Europa som USA, - bl.a. Wild Bill Davidson, Clark Terry, 
Charlie Shavers og Ben Webster. Som dedikerede jazzmusikere har de samtidig 
været aktive i skabelsen og udviklingen af det danske jazzmiljø, - især i Aarhus. 

 29/4 
Jazz Vegaz 
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  4/5 

Onsdag d. 4/5 på Telefonfabrikken kl. 20:00 

Den 20. januar skulle Morten Wittrock og Hans Knudsen 
spille i Gladsaxe Jazzklub sammen med to gæstesolister fra 
Texas, USA, John Chipman og Gabe Rhodes. Desværre kun-
ne de ikke rejse på grund af CoVid19, og der var tillige syg-
dom i orkestret. Derfor blev denne koncert aflyst. 
Heldigvis var der en ledig dato i maj, og nu kan vi glæde os 
til, at de to herrer på hver deres klaver kommer og under-
holder os. Hvem de har med af medmusikanter vil blive 
offentliggjort senere. 
Hans Knudsen er kendt både i jazz- og blueskredse som en 
yderst kompetent og bredt stilmæssigt funderet pianist og sanger. Han har 
bl.a. otte års turnévirksomhed med sangerinden Lillian Boutté i bagagen. Hans 

særlige interesse for den piano-baserede boogie-woogie, 
blues og jump gjorde, at Hans Knudsen skiftede hovedinstru-
ment fra banjo til piano i løbet af 1970’erne. I 2014 modtog 
Hans Knudsen prisen som “Årets danske bluesnavn” . 
Morten Wittrock er pianist, sanger, komponist og producer. 
Morten Wittrock har blandt andet skrevet sange til, og arbej-
det med en lang række danske kunstnere. Han har været 

professionel musiker siden sit 18. år, og er I Danmark kendt for sin unikke må-
de at spille Honky-Tonk Piano på. Han har i en årrække indspillet og produce-
ret et utal af CD’er I Danmark og i USA. Han har som producer flere gange væ-
ret nomineret til en Danish Music Awards. Modtog i 2014 prisen  ” Old Time 
Country Music Hall of Fame’s Award”: Årets Rockabilly Album i USA. 

Onsdag d. 4 maj 2022 kl. 20:00 

Telefonfabrikken Drop Inn 

Medlemmer:             90 kr. 

Gæster:                    120 kr. 

  

Line up: 

Hans Knudsen 

Morten Wittrock 

….med  gæster….. 

New Orleans Night 
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Fredag d. 20/5 på Hovedbiblioteket kl. 19:30 

                            
 20/5 

To af Danmarks største jazzprofiler Mads Mathias og 
Mathias Heise side om side på samme scene. Mads 
Mathias er sanger, sangskriver og saxofonist, mens 
Mathias Heise er mundharpist, komponist og pianist. 
De har mindst én ting til fælles: Kærligheden til jazzen. 
Mads Mathias, sanger og saxofonist, har i løbet af de 
seneste år slået sit navn fast som en af de store, dan-
ske croonere. Han har bl.a. turneret med DR Big Band 
og har stået på adskillige af de store udenlandske sce-
ner 
Mads Mathias henter tydeligt inspiration fra legender som Frank Sinatra, Dean 
Martin og Nat King Cole, men har samtidig sin helt egen personlige stil. Mads 
Mathias har modtaget mange priser, blandt andet ”Årets nye navn” i 2012,  ‘Leo 
Mathisen Prisen’ i 2016 og ‘Ellen & Svend Asmussen Prisen’ i 2018 
Mathias Heise er en af verdens førende mundharmonikaspillere  - tydeligt inspi-
reret af den legendariske Toots Thielemans. 
Han gik på rytmisk Musikkonservatorium i København som den første studeren-
de med mundharmonika som hovedinstrument. Han er blevet tildelt mange pri-
ser, blandt andet kan nævnes ”Årets nye jazzstjerne” i 2015, Ben Websterprisen 
i 2017, som den yngste modtager nogensinde. I 2018 komponerede Mathias 
Heise et værk til Radioens Bigband, ”The Beast”. Dette værk blev hædret med 
en pris fra Statens Kunstfond, samt nomineret som 'Bedste album' ved Danish 
Jazz Awards 2019. 
Mads Mathias og Mathias Heise har til denne koncert hyret en fantastisk rytme-
gruppe bestående af  Peter Rosendal, Morten Ankarfeldt,  og Morten Ærø. 

Fredag d.20 maj 2022 kl. 19:30 

Hovedbiblioteket i Søborg 

Medlemmer:              100 kr. 

Gæster:                       130 kr. 

Spisning (kl.18:00):  100 kr. 

Line Up: 

Mathias Heise (harmonica) 
Mads Mathias (sax og vokal) 

Peter Rosendal ( piano) 
Morten Ankarfeldt (bas) 

Morten Ærø (trommer) 

Mads Mathias Heise 
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17.  -  18. -  19.  JUNI 

 

Gladsaxe Jazzfest fortsætter 

 således med at være en tilbagevendende 

 kulturbegivenhed i kommunen. De åbne  

arrangementer understøtter Byrådets kulturpolitik, 

 der bl.a. lægger vægt på at skabe en levende by med  

aktive byrum, hvor kulturen kommer ud  til borgerne.     

Jazzfesten sker i et tæt samarbejde med konditoriet Grannys  

House . 

Over tre dage afholdes syv koncerter, hvortil der vil være gratis adgang. Programmet 

vil fremgå af lokalavisen, Gladsaxe Bladet, via plakater, klubbens hjemmeside og andre 

digitale platforme. 

Gladsaxe Kommune og 

Gladsaxe Jazzklub har 

indgået en partnerskabs-

aftale om afholdelse af en 

række udendørs gratis 

jazzkoncerter. 
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Information om klubben 
Spillesteder        

I foråret 2022 byder Gladsaxe Jazzklub på koncerter på Hoved-

biblioteket og i Drop Inn, Telefonfabrikken samt udendørskoncerter i 

Søborgs Hjerte og Aldershvile Slotspark.                                                                                     

Mad & Jazz  

Forud for de indendørs fredagskoncerter på Hovedbiblioteket tilbydes 

muligheden for spisning. Maden leveres af Magnes Madhus.                                                                     

Booking                                                                                                         

Forudbestilling af pladser til spisning og/eller koncert sker via klubbens 

digitale billetsystem, der findes på hjemmesiden: 

www.gladsaxejazzklub.dk  

Medlemskab  

Et medlemskab af Gladsaxe Jazzklub koster for et kalenderår 150 kr. pr. 

person. For 2. halvår vil der kunne tegnes medlemskab til reduceret 

pris.                                      

Kontakt:  

Har du brug for hjælp til afklaring af spørgsmål, er du altid velkommen 

til at rette henvendelse til: 

Mette Stevns                Jan Engblom                   
Formand                        Kasserer                         Billetadministration:                                        
Tlf.  5362 0904              Tlf. 2840 3715               info@gladsaxejazzklub.dk 
 

 

 Gladsaxe Jazzklub er støttet af:    

 

 Gladsaxe Kommune                                                                                             Statens Kunstfond  

http://www.gladsaxejazzklub.dk

