
 

 

7.  - 8.  - 9.  oktober 
 
 
 

Velkommen til en  
Jazzweekend med 
swingende musik, 

masser af dans, og  
hyggeligt samvær. 
Oplev den smukke 

 havneby, og nyd 
Hotel Gilleleje Strands 

 velsmagende  
 måltider. 

Program 
Fredag 7. oktober 

Kl. 15.00-17.00: Ankomst/indlogering/kaffe-kage mm. 

Kl. 18.00-20.00: Middag med 2-retters menu samt kaffe/te 

Kl. 20.00-23.00: Koncert  -  River Jazz & Blues Band 

 

Lørdag 8. oktober 

Kl. 8.00-9.30: Morgenbuffet 

Kl. 10.00-11.30: Ej Blåt til Lyst 

Kl. 12.00-13.00: Frokostbuffet 

Kl. 13.00: På egen hånd i Gilleleje og omegn 

Kl. 18.00-20.00: Middag med 3-retters menu samt kaffe/te 

Kl. 20.00-23.00: Koncert  -  Jazz Vegaz 

 

Søndag 9. oktober 

Kl.  8:30-10.30:  Morgenbuffet 

Kl.  9:00-10:15:  Koncert  -  Martini/Søndergaard på dansk  

Kl. 10:15:            Afslutning og afregning 

Sted: 
Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4 B, 3250 Gilleleje 
 

Pris: 
Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.650 kr. pr. person i delt 
dobbeltværelse. 
Ikke-medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.950 kr. pr. person 
i delt dobbeltværelse. 
(Samtlige værelser har bad og toilet.) 
Enkeltbilletter til fredag og lørdag (koncert og/ eller spis-
ning) kan også købes. 
 
Drikkevarer under opholdet er for egen regning. 
 

Transport 
Transporten til Hotel Gilleleje Strand finder sted på egen 
hånd. Gratis P-pladser tæt på hotellet. Tog går til Gilleleje 
med togskift i Hillerød, og med blot 300 m fra stationen til 
hotellet. 

Tilmelding 
Tilmelding sker på hjemmesiden www.gladsaxejazzklub.dk 
Booking af pladser efter ’først-til-mølle-princippet’ – billet-
salget åbner d. 10. juni 2022 for medlemmer, og for ikke-
medlemmer d. 3. juli 2022. 

Betaling af depositum og restbeløb 
Depositum indbetales ved tilmeldingen: 1000 kr. pr. person 
for medlemmer og 1300 kr. pr. person for ikke-medlemmer. 
Restbeløbet indbetales senest 26. august 2022: 1.650 kr. pr. 
person. 
Restbeløbet opkræves via faktura 

Tryk: GPV   



 
 

 

Det er med stor glæde, at Gladsaxe Jazzklub igen i år kan tilbyde en jazzweekend. 
 

Fredag den 7. til søndag den 9. oktober i Gilleleje. 
 

I år har vi igen booket os ind på Hotel Gilleleje Strand. 
Velkommen til en herlig weekend med masser af 
swingende musik og dans. Der bliver også tid  
til at opleve den dejlige havneby,  
samt nyde hotellets  
udsøgte måltider. 

FREDAG kl. 20:00 

River Jazz & Blues Band 
River Jazz & Blues Band har spillet på de danske mu-
sikscener i mere end 50 år. Nærvær og engagement er 
stadig i højsædet hos dette originale og alsidige jazzor-
kester. 
De kaster sig ud i elskede klassikere, velkendte sange, 
elegante arrangementer og inciterende danserytmer. 
De seks musikeres tætte og dynamiske sammenspil 
samt evnen til at komme publikum i møde er bandets 
varemærke. 
En velrystet cocktail af jazz, blues og latin serveret 
med jysk lune. 

LØRDAG kl. 20:00 

SØNDAG kl. 9:00 

LØRDAG kl. 10:00 

Ej Blåt til Lyst 
Henrik Silver er en kunst-
ner med mange talenter. 
Som musiker spiller han 
blandt andet piano og 
tuba, men han arbejder 
også som hospitalsklovn, 

og indimellem kan man opleve ham i en teatersal som 
musiker/skuespiller. Henrik Silver har inviteret en god 
musikerkollega med, Bjarke Nikolajsen, der spiller 
trompet og synger. Hvad der kommer til at ske denne 
lørdag formiddag vides ikke, men måske: ”noget nyt, 
noget gammelt, noget lånt og noget blåt” 

Jazz Vegaz 
Jazz Vegaz er et 7-mands svingende jazzband, der med 
legendariske Finn Odderskov i spidsen, giver den gas 
på festlig vis med swing- og jazzmusik fra 30’erne og 
40’ernes Amerika. En musik skabt til såvel intens lyt-
ning som til dans i jazzklubber. 
Syv modne musikere, der kan li´ at spille sammen, og 
som har det herligt, når der spilles den jazzmusik, de 
alle sætter pris på og dyrker entusiastisk. De spillede 
en forrygende koncert i Gladsaxe Jazzklub i april må-
ned. 

Martini & 
Søndergaard 
på dansk 
 
 
 

Kira Martini er en alsidig og dygtig vokalist og sang-
skriver med en personlighed og en stemme, der går 
lige i sjælen. 
Med Kira Martinis funklende vokal, akkompagneret  af 
Mads Søndergaard  - der mestrer at spille fantastisk 
skøn musik på såvel piano som på harmonika  -  får vi 
søndag morgen en koncert på dansk. Vi vil blive budt 
på viser, egne kompositioner og oversatte standards. 
En fin afslutning på en weekend i jazzens tegn. 


