
Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub for 6. år i træk kan afholde en hyggelig 
weekend med kroophold, underholdende jazz og masser af dans. 

 
Endnu en gang vil den smukke gamle landevejskro, Bromølle Kro, danne rammen om 

weekenden, hvor jazzklubben har lagt beslag på kroen og dens personale. 
 

Weekenden er fastlagt til: 
 

Fredag den 16.  -  søndag den 18. september 2016 
 

De følgende sider omtaler program, tilmeldingsfrist, opholdspris m.m. 
 

God læsning, der forhåbentlig munder ud i kryds i kalenderen. 
 



 
 
 

Fredag den 16. september: 
 
Kl. 15.00—17.00 
Ankomst / indlogering / kaffe / te / kage 
 
Kl. 18.00                                                            
2 retters menu efterfulgt af kaffe/te 
(drikkevarer for egen regning) 
 

Kl. 20.00—23.00 
Koncert: Hede Hule Hot 
 
 

Lørdag den 17. september: 
 
Kl. 08.00—09.30 
Morgenbuffet med kaffe/te 
 
Kl. 10.00—11.30 
En evigung veteran 
Basunisten, Ole ’Fessor’ Lindgreen  
causerer og spiller. 
(formiddagskaffen serveres undervejs) 
 

Kl. 12.00—13.00 
Frokostbuffet 
(drikkevarer for egen regning) 
 

Kl. 13.00 -  
Eftermiddag på egen hånd... 
Det naturskønne område ligger lige for at nyde.    
En række seværdigheder og særlige aktiviteter vil   
blive præsenteret, når tiden sig nærmer.      
                  
Kl. 18.00   
3-retters menu efterfulgt af kaffe/te 
(drikkevarer for egen regning) 
 

Kl. 20.00—23.00                                              
Koncert: Henning Munk & Plumperne 
 
 

Søndag den 18. september: 
 
Kl. 08.30—10.30 
Fortsat 40 år imellem….                                                                                                                                    
v/ Lasse Jensen & Tom Skovgaard 
   
Kl. 10.30 
Farvel og tak for denne gang… 
 
Kl. 10.35—11.00 
Afregning for drikkevarer og afrejse 

Sted:  
Bromølle Kro, Slagelsevej 78, Jyderup, Kalundborg 
   

Pris:  
2.110 kr. pr. deltager i delt dobbeltværelse      
Samtlige værelser har bad og toilet, telefon, fjernsyn 
og gratis trådløst internet. 
 

Transport: 
Transporten til Bromølle finder sted på egen hånd. 
Gladsaxe Jazzklub koordinerer gerne kørsel  mellem 
medlemmer. 
 

Tilmelding:  
Booking af pladser fra: Mandag d. 8. feb. 2016 
Tidsfrist for tilmelding: 1. maj 2016                              
Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub har fortrinsret til 
weekenden. 
 
Tilmelding sker ved  indbetaling af depositum via                                                                            
klubbens hjemmeside: 
 www.gladsaxejazzklub.dk                                
Har du ikke adgang til computer, kan tilmelding ske 
på tlf. 4444 1691 
Tilmelding sker efter princippet ’først-til-mølle’. 
 

Depositum:                                            
600 kr. pr. deltager 
Depositum indbetales senest den. 1. maj 
Restbeløbet (1.510 kr.) indbetales senest d. 1. august  
  

Indbetaling: 
Depositum og restbeløb indbetales via billetsystemet 
på klubbens hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk 
                 
Afbestilling:  
Ved afbestilling mindre end 3 måneder før jazzweek-
enden beregnes et afbestillingsgebyr på 40 % af del-
tagerprisen. Ved afbestilling mindre end 1 måned før 
jazzweekenden er afbestillingsgebyret 75 % af delta-
gerprisen.  
Afbestilling skal altid foretages skriftligt og sendes til: 
Ole Kjær: jazzole.kjr@gmail.com 
Afbestillingsgebyret bortfalder i det omfang, den be-
stilte plads kan sælges til anden side. 
                 
Ekstra pladser: 
Det vil være muligt at booke værelser hos kroens 
nabo, Kattrup Gods, hvis ekstra pladser skal findes til 
jazzweekenden. Kroen har 30 dobbeltværelser, hvor-
af, hvoraf 2 vil have plads til 3 overnattende gæster. 
(Kattrup Gods ligger 1,1 km fra Bromølle Kro.) 
                 



Hede Hule Hot 
                              
Hede Hule Hot er et 
orkester, der fokuserer 
udelukkende på dansk 
jazz og jazzinspirerede 
revysange fra tiden før 
og under besættelsen. 
 
Det er bl.a. kendte nav-
ne som Leo Mathiesen, 
Svend Asmussen, Gerda 
og Ulrik Neuman, der 
har inspireret orkestret. 
Men også mindre kend-
te navne, som den 
amerikanske sangerinde 
Valeida Snow, har bi-
draget til sætlisten. 
 
I besættelsestiden blev både swingmusikken og revyen særligt populære, og mange revyer forsøgte - i 
det censurerede Danmark - at gå helt til stregen med åbenlys eller underforstået humor. Musikken og 
revyerne blev brugt både som en protestmulighed… og anledning til adspredelse. 
 
Besætning: 
Karoline Budtz, vokal; Michael Olsen, saxofon; Jens Christian Kwella, guitar; Kim Mikkelsen, 
bas og Lars Wagner, trommer 

Den evigunge veteran 
 
Ole ”Fessor” Lindgreen, er én af 
de store fyrtårne i dansk Jazz - 
og han swinger stadig. 
 
Det er en usvækket kærlighed til 
jazzmusikken og et usvækket 
instrumentalt håndelag, dr ken-
detegner basunisten, komponi-
sten, arrangøren, sangeren og 
orkesterlederen. 
 
Fra 1956 lod han sig høre med 
forskellige traditionelle jazzorke-
stre i Cap Horn i Nyhavn. I årene 
1960-66 var han medlem af 
’Ricardo’s Jazzmen’, og i 1968 
dannede han sit eget orkester, ’ 
Fessor’s Big City Band’, som i 35 
år var hans primære beskæftigel-
se. Dette band blev opløst i 
2003. 
Siden har han spillet i ensem-

blerne ’Grand Danois’, ’Verdensorkestret’ og ’Mortens Aften’. 
Senest har ’Fessor’ dannet bandet ’Fessor And His Jazz Kings’, hvor han har involveret unge musike-
re fra jazzmiljøet. 
 
Bliv lørdag formiddag klogere på en stor traditionsbærer og personlighed. 
 
 



Henning Munk & Plumperne 
 
Orkesterleder Henning Munk 
Plum bliver i Dresden kaldt 
for den danske Sidney Bechet. 
Kun få behersker sopransaxofo-
nen som han. Og er lejligheden 
og stemningen til stede, så ka-
ster han sig ligeså kyndigt over 
klarinetten. 
 
Fire håndplukkede musikere har 
fulgt orkesterlederen i mange år, 
og kvintetten er kendt på landets 
jazzfestivaler og i en lang række 
af jazzklubber og spillesteder. 
 
Én ting står til troende: Swin-
gende glad og medrivende jazz-
musik vil lørdag aften få den 
gamle kro til at skælve af dans 
og velvære. 
 
Besætning:                         
Henning Munk Plum, sopran-
sax/klarinet; Marc Davis, kontra-
bas; Björn Ekman, banjo/vokal;    
Henning Toxværd, trommer og Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone 

 
Fortsat med 40 år imellem.. 
 
 
 
Der er nærmest tale om et folkekrav til under-
holdningen, når jazzweekenden skal rundes af 
søndag formiddag. 
Hvert år har det været en fornøjelse at have haft 
pianisterne Lasse ’Boogie’ Jensen og Tom 
Skovgaard på besøg under morgenbuffeten. 
Denne 6. jazzweekend bliver ingen undtagelse. 
 
Endnu engang får vi således lejlighed til at lægge 
ører til ragtime, swing, boogie m.m., fremført af 
jazzklubbens gode venner. 
Hver for sig og sammen vil disse to eminente 
pianister skabe en god afslutning på jazzweek-
enden, mens kaffen nydes i ’Den Blå Sal’. 
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