
 
 

Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub for fjerde år i træk kan afholde en 
jazzweekend med kroophold og traditionel jazz. 

 
Endnu engang vil Bromølle Kro danne rammen om denne weekend, hvor          

jazzklubben har lagt beslag på hele kroen og dens personale. 
 

Weekenden er fastlagt til: 
 

Fredag den 26. til søndag den 28. september 2014 
 

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

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

På bestyrelsens vegne 
 

Ole Kjær 



Fredag den 26. september: 
 
Kl. 15.00 - 17.00  
Ankomst / indkvartering / kaffe / te / kage 
 
Kl. 18.00  
2 retters menu efterfulgt af kaffe/te 
    (drikkevarer for egen regning) 
 
Kl. 20.00 - 23.00 
Koncert: Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo 
 
 

Lørdag den 27. september 
 
 
Kl. 08.00 - 09.30 
Morgenbuffet med kaffe/te 
 
Kl. 09.30 - 12.00 
For interesserede arrangerer klubben en gåtur i 
det naturskønne område. 
Ture på egen hånd kan f.eks. gå til Kalundborg 
eller Loch Ness 
 
Kl. 12.00 - 13.00 
Frokostbuffet (drikkevarer for egen regning) 
 
Kl. 14.00 - 16.00 
Foredrag: ”Mit liv med jazzen—og bag bassen” 
Bassisten Hugo Rasmussen fortæller og spiller  
(eftermiddagskaffe undervejs). 
 
Kl. 18.00   
3-retters menu efterfulgt af kaffe/te 
     (drikkevarer for egen regning) 
 
Kl. 20.00 - 23.00 
Koncert: Katja & Fjeldsøe’s Katjazzer 
 
 

Søndag den 28. september: 
 
Kl. 08.30—10.30 
Morgenbuffet med pianojazz:  
v/ Lasse Jensen & Tom Skovgaard plus en stor 
gæsteoverraskelse. 
 
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:  
2.020 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 evt. kørsel   
mellem medlemmer. 
 
Tilmelding: 
Tilmeldingsfristen: 1. maj 2014 
Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub har fortrinsret til 
weekenden. 
 

Tilmelding sker ved henvendelse til 
Ole Kjær på: 

Mail: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller 
på mobil: 28 18 62 31 

Tilmeldingen er bindende! 
 
Depositum: 
600 kr. pr. deltager 
Depositum indbetales senest den. 15. maj 
Restbeløbet (1.420 kr) indbetales senest d. 1. august 
2014. 
   
Indbetaling: 
Depositum og restbeløb indbetales til: 
 

Danske Bank 
reg. nr. 4001  Konto nr. 3204 429 987 

Alle indbetalinger mærkes med: 
”Bromølle Jazz og medlemsnummer”. 

 
Afbestilling: 
Ved afbestilling mindre end 2 måneder før jazzweek-
enden beregnes et afbestillingsgebyr på 40 % af del-
tagerprisen. Ved afbestilling mindre end 1 måned før 
jazzweekenden er gebyret 75 % af deltagerprisen. 
Afbestilling skal altid foretages skriftligt. 
Afbestillingsgebyret bortfalder i det omfang, den be-
stilte plads kan sælges til anden side. 
 
Ekstra pladser: 
Grundet de sidste års store søgning til jazzweekenden 
er der allerede nu bestilt værelser hos kroens nabo, 
Kattrup Gods. 
Godset ligger ca. 1 km fra Bromølle Kro. 



 Norbert Susemihl (D) har tæt tilknytning til New Orleans, hvor han har spillet 
professionelt og studeret jazz i en årrække. I dag regnes han for én af de fine-
ste jazztrompetister i Europa. 

I 2002 grundlagde han bandet ’Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo’. De hånd-
plukkede musikere, som alle er dygtige instrumentalister, kommer overvejende 
fra Skandinavien. Bandet har spillet et utal af 
koncerter i jazzklubber og under 
festivaler. 

Bandets repertoire: Traditionel 
jazz – Ragtime – Swing – 
Rhythm & Blues – Funky 
Brassband Style -  
Calypso og Gospel. 
 
Et repertoire, der repræsente-
rer hele spektret af dagens  
New Orleans-musik. 
 
Besætning: 
Norbert Susemihl (D),trompet, flügelhorn, vokal; Chris Tanner (Aus), klari-
net og vokal; Freddie John (S), trombone; Morten Gunnar Larsen (N), 
piano; Adam Pulz Melby (DK), bas og Torstein Ellingsen (N), trommer. 

”Mit liv med jazzen – og bag bassen” 

Hugo Rasmussen er kendt af flere generationer 
– med sin bøllehat, sit fuldskæg, det varme smil 
og ikke mindst som fortolker og formidler af  
jazzmusikkens mange genrer 
Fra den dag han fyldte 18 år dedikerede han sit liv 
til kontrabassen – et ægte par var skabt. 
I mere end 50 år har Hugo spillet bas. Og hans 
basspil er legendarisk. Han har spillet med Trille, 
Cornelis Vreeswijk, Niels Hausgaard, Ben Webster, 
Dexter Gordon, Jesper Thilo, Niels Jørgen Steen og 
mange mange flere. Han har modtaget flere 
ærespriser, medvirket tæt på 1.000 plade-  
indspilninger og i mange radio- og tv-programmer. 

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo 



Katja & Fjeldsøe’s Katjazzer 

Et nyt band er dukket op på den danske jazzscene:                                  
Katja & Fjeldsøe’s Katjazzer 

Kapelmester Mogens Fjeldsøe har siden han startede Fjeldtetten i 1992 forstået 
at placere en dygtig og charmerende sangerinde i front for sit orkester. Derfor 

har sangerindens navn også 
altid haft en fremtrædende 
plads i orkesternavnet. Først 
var det i mange år Majken 
Christiansen, og da hun flyttede 
til Norge, blev frontpladsen 
overtaget af Katja Guldbæk.                   
Nu har kapelmesteren valgt at 
opstille et nyt hold omkring sig 
og Katja, og orkesternavnet er 
blevet til ’Fjeldsøe's Katjazzer’. 
Repertoiret er bredt og 
vidtfavnende og fokuserer i 
særlig grad på amerikanske og 
danske filmmelodier samt 
swingende jazzstandards og 

            evergreens. 
 

Besætning: Katja Guldbæk, vokal; Poul Erik Kreinøe, saxofon;  
Morten Pedersen, piano; Evan Højby Petersen, bas og  
Mogens Kann Fjeldsøe, trommer. 

Piano Topmøde 
Hvert år har det været en fornøjelse at have haft pianisterne Lasse Jensen og 
Tom Skovgaard på besøg søndag morgen til morgenbuffeten.                       
Denne jazzweekend bliver ingen undtagelse. 
Men i år sker der noget ganske særligt. 
Gode venner af Lasse og Tom besøger 
Danmark til et såkaldt ’piano topmøde’ 
om lørdagen.                                                    
Og dette italiensk-amerikanske venne-
pianistpar er ganske enkelt i særklasse. 
Alle fire pianister har givet tilsagn om 
at komme til Bromølle Jazz søndag 
morgen for at spille ragtime, boogie 
woogie, blues m.m.. 
Og det vil blive en forrygende 
afslutning på jazz-weekenden. 
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