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Velkommen
Velkommen til Gladsaxe Jazzfest 2019 – den niende af slagsen i
samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub.
Som opvarmning til sommerens mange jazzfestivaler rundt om i landet,
bliver der også i år tilbudt syv udendørs koncerter af høj musikalsk kvalitet.
Over 40 professionelle musikere vil over de tre jazzdage præsentere flere
af jazzens genrer – eksempelvis New Orleans-jazz, swing, blues, boogie
og funk.
Søndagens sidste koncert udgør et særligt musikalsk indslag. I 50-året
for rockgruppen Gasolins dannelse, har sangeren Michael Carøe skabt et
nyt orkester, GasOrleans. Det 10 mand store band sammenkobler Gasolins
legendariske musik med den kendte New Orleans-funk. Stemningen fra
Mardi Gras-karnevalet i New Orleans bringes for en stund til Aldershvile
Slotspark.
Tak til Gladsaxe Kommune, der kulturpolitisk for alvor ønsker at skabe
en aktiv og levende by. Og dette forfølges ikke kun ved fine taler og flotte
pjecer. Tak for viljen til at understøtte det lokale jazzmiljø økonomisk, således
at der kan blive banet vej for gode musikalske øjeblikke for byens borgere –
og dens mange udenbys gæster.
Velkommen til tre swingende jazzdage i Gladsaxe!
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Fredag 14. juni . Kl. 16.00-18.00
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Mukherjee Blues
Mukherjee Blues er et af de hotteste nye bands på den danske bluesscene.
Med afsæt i de store bluesmestre krydser bandet soulgenrens originalkompositioner med Chicago-bluesens swingende rytmer.
Forsanger, sangskriver og guitarist Oscar Mukherjee er vokset op i Californien med en blanding af blues, folk og roots musik. Efter sin ankomst til
Danmark, gjorde han sig hurtigt bemærket på den danske bluesscene. Med
sine kun 22 år er han allerede blevet nomineret til en DMA Blues Award, og i
2017 modtog han Femø Jazzfestivals Ærespris.
Bandet tæller garvede bluesveteraner, så forvent en festlig fredagskoncert med nyfortolkede bluesklassikere såvel som Mukherjees egne numre.

Besætning: Oscar Mukherjee, guitar/sang; Jakob Holm, guitar;
Asmus Jensen, trommer; Søren Bøjgaard, bas.
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Fredag 14. juni . Kl. 18.30-20.30
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Jazz Five
Jazz Five er et markant band af unge traditionalister, der i høj grad har
taget New Orleans-lyden til sig. Bandet udstråler spilleglæde, dygtighed og
engagement uanset om publikum er skoleklasser i en Nordjysk provins eller
én af sommerens største hjemlige jazzfestivaler. Altid leveres underholdning
på topniveau.
I 23 år har Jazz Five vist, hvordan det kan lyde, når Danmark møder
New Orleans. Flere og flere unge har de senere år fået øjnene op for den
dansevenlige musik med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll.

Besætning: Johan Bylling Lang, altsax og baritonsax; Jeppe Zacho, tenorsax;
Jonas Starcke, bas / vokal; Stefan Andersen, trommer / vokal; Esben Hillig, piano.
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Lørdag 15. juni . Kl. 12.30 -14.30
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lasse E. Jensen Trio
’Luften og atmosfæren er munter og tilrøget. Vi befinder os på en bar i
1930’ernes Chicago. Lyden af dansende sko og det opretstående klavers
insisterende og melodiøse toner blander sig til en ekstatisk stemning, der er
lige ved at få taget til at lette. Publikum klapper i takt og kommer med højere
og højere tilråb!’ – det er boogie woogie, blues og jazz!
Spolende frem til 2006 møder vi Lasse E. Jensen – en fremadstormende,
ung mand fra Ringsted. Han har netop stiftet bekendtskab med de tre elskelige musikgenrer. Et bekendtskab, der har udviklet sig til en karriere, som
omfatter optrædener i ti europæiske lande, deltagelse i flere jazzfestivaler –
herunder danske Maribo Jazzfestival , Riverboat i Silkeborg og Copenhagen
Jazz Festival. Når Lasse E. Jensen Trio indtager scenen forenes boogie
woogie, blues- og jazzmusikken i skøn harmoni. Det ekvilibristiske og energiske fra boogien, det groovy fra blues’n og det legende og improvisatoriske
fra jazzen.
Atmosfæren bliver fyldt med alt det, der gør, at man siden 1930’erne ikke
har kunnet holde hænder og fødder i ro, når disse musikgenrer folder sig ud.

Besætning: Lasse Ebbeskov Jensen, klaver; Emil Mathiasen, kontrabas;
Jeppe René Veje Bredahl, trommer.
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Lørdag 15. juni . Kl. 15.00-17.00
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Doghouse Cats
Doghouse Cats er et seksmands jump and jive orkester, der spiller musik
fra 40’erne og 50’erne. Musikerne har med hatten på skrå og blankpolerede
sko skabt et band, der virkelig appellerer til dansefødderne. Swingdansere
er begejstrede for dette orkester. Bandets spilleliste præsenterer bl.a. ’In The
Mood’, ’Buona Sera’, ’Just a Gigolo’, ’Americano’ og mange andre iørefaldende og populære numre.
Med stor spilleglæde har Doghouse Cats underholdt med stor succes
i jazzklubber og under festivaler. Den smittende energi når ud til den bageste publikumsrække, hvilket bandets seneste besøg i Gladsaxe til fulde kan
bevidne.

Besætning: Thomas Christensen, guitar og /volal; Kenneth Bay, keyboard;
Asbjørn Kampan, trompet; Claus Andreasen, trommer ; Peter Høgfeldt, bas
og Erik Pyndt, tenorsax.
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Spillestederne
’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80
Koncerterne fredag 14. juni og lørdag 15. juni

Jazzscene

Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø
Koncerterne søndag 16. juni

Jazzscene
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Søndag 16. juni . Kl. 11.00-11.45
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Før jazzen slippes løs ...
Tag børnene og børnebørnene med til Slotsparkens Cirkusforestilling
– og inden rytmerne slippes løs for alle med hang til jazzmusikken.
’Cirkus Panik er oplevelser og udfordringer. Det er klovnerier, akrobatik, ethjulede cykler, ild og dramatik. Men det er langtfra et almindeligt cirkus. Vi vil
nemlig både underholde – og underholdes’, fortæller cirkusdirektør Tatiana.

Cirkus Panik er et af de få tilbageværende, gammeldags gøgler-familiecirkus. Der er blevet turneret landet rundt i mere end 25 år – og der flyder
cirkusblod i årene.
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Søndag 16. juni . Kl. 12.00-14.00
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Zebrass
Zebrass blev dannet i vinteren 1998 af sousafonisten Thomas Obenhausen
Jakobsen og køllesvingeren Tobias Leonardo Pedersen. Lige så mange
striber en zebra har, lige så mangfoldig er Zebrass spillestil. Den kan kort og
godt beskrives som: Rå swingende New Orleans-funk på et plan, alle kan
forstå.
Zebrass spiller både egne kompositioner og laver nyfortolkninger af
gamle jazz- og soulnumre.

Besætning: Thomas Obenhausen Jakobsen, sousafon / bas / vokal;
Tobias Leonardo Pedersen, trommer / percussion / vokal;
Hans Leonardo Pedersen, saxofon / fløjte / vokal; Hans Knudsen, piano / vokal;
Vincent Nilsson, trombone / vokal.
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Søndag 16. juni . Kl. 14.30-16.30
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Brassflavour
feat. Nellie Ettison
Brassflavour har gennem de sidste ti år spillet et hav af koncerter på jazzklubber og festivaler. De har udgivet tre plader, og en fjerde jubilæumsplade
er på vej. Bandet spiller gamle traditionelle klassikere, rags og stomps i nye
klæder med masser af ungdommelig energi.
I januar 2019 indgik bandet et samarbejde med den fantastiske soulsangerinde, Nellie Ettison, for at hylde Aretha Franklin. Premieren fandt sted
i Pumpehuset (Indre By til New Orleans New Years Jazz Event) – og blev
modtaget med stor succes.

Besætning: Nellie Ettison, vokal; Bjarke Nikolajsen, trompet;
Mads Rahbek, sax / klarinet; Magnus Bak, trombone; Thomas Bryla, piano;
Jonatan Ahlbum (N), tuba; Søren Pedersen, trommer.
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Søndag 16. juni . Kl. 17.00-19.00
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

GasOrleans
En tur til New Orleans over Langebro sammen med sanger og entertainer
Michael Carøe og hans helt nye 10-mands-orkester ... det bliver jazzfestens
afslutningskoncert. En musikalsk gumbo – kort og godt.
Michael Carøe har siden 2012 været fast gæst til det årlige Mardi
Gras-karneval i New Orleans. Siden 1857 har man holdt denne kæmpe

Besætning: Michael Carøe, vokal; Jesper Rytkov, trommer; Esben Duus, trommer;
Nicholas Findsen, bas; Henrik Silver, sousafon: Jesper Riis, trompet;
Ola Åkerman, trombone; Mads Rahbeck, sax; Torsten Lefmann, guitar.
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byfest. Byens heksekedel af smittende livsglæde og swingende musik har
på det seneste inspireret den danske sanger til et hjemligt musikalsk initiativ
af de helt store.
I et interview fortæller Michael Carøe bl.a. at ’Gasolin stråler, som den
store sol i mit musikalske univers’. Den danske rockgruppes legendariske
musik med numre som fx Langebro, Snehvide og Fi-Fi-Dong gjorde allerede
indtryk på unge Carøe i 11-12-årsalderen.
Kærligheden til New Orleans og til Gasolin måtte mødes – bistået af
gode musikalske venner tog konceptet form. Gasolin-numre i New Orleans-grooves, à la den amerikanske pianist og sanger Dr. John, blev arrangeret – og bestod den kritiske vurdering.
Et nyt band konstituerede sig, og 2018 blev brugt til at raffinere udtrykket. Test-shows blev afholdt fire steder i landet – og med stor succes. I 2019
står bandet således godt rustet til at møde publikum for sammen med dem
at fejre 50-året for ét af landets yndlingsorkestre.
Gladsaxe byder GasOrleans velkommen i Aldershvile Slotspark
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Jazzweekend
i Gilleleje
2019
Fredag 4. –
søndag 6. oktober

I 2018 fandt Gladsaxe Jazzklub et nyt sted at holde sin traditionsrige årlige
jazzweekend. Efter syv herlige år på den vestsjællandske landevejskro i
Bromølle, rykkede klubben til Nordkysten, hvor det gamle badehotel, Hotel
Gilleleje Strand, dannede rammen om arrangementet.
Samtlige værelser blev afsat, så alene af den grund blev weekenden en
succes. Og til aftenens koncerter kunne både klubbens egne medlemmer og
lokale jazz-interesserede borgere mod betaling deltage i løjerne – dog uden
overnatning på hotellet. Alt i alt en fornem premiere i de nye omgivelser!
I 2019 fortsætter vi samarbejdet med Hotel Gilleleje Strand – glæd jer!
Hold øje med jazzklubbens hjemmeside, hvor jazzweekendens program,
priser, tilmeldingsfrist etc. vil blive præsenteret: www.gladsaxejazzklub.dk
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Om Gladsaxe Jazzklub
Gladsaxe Jazzklub blev stiftet i 2007, og har base i kulturhuset Telefonfabrikken – tæt ved Gladsaxe Rådhus. I løbet af et kalenderår arrangeres
både indendørs og udendørs koncerter i flere af kommunens bydele. Samlet
afvikler klubben ca. 35 arrangementer på en sæson, og disse afvikles gerne
i samarbejde med andre musiske foreninger eller kommunale kulturinstitutioner.
Af særlige arrangementer kan fx nævnes: Gladsaxe Jazzfest, Jazz for
børn – og deres voksne, Jazz-weekender, Særlige jazz-events i Bibliografen
og i Aldershvile Slotspavillon, Kirkekoncerter, Jazz-rejser til New Orleans/
US , London/UK og andre af Gladsaxe Kommunens venskabsbyer og meget
mere.
Og ikke mindst er vi stolte over at have skabt musikprojekterne:
Jazzens Saga (2014/2015), Jazzens Stjerner (2016/2017), Jazzen i Danmark
/Jazzens Ensembler (2017/2018) og Det Muntre og Hårde Jazzliv (2019).
Projekter, der vil kunne inspirere andre klubber og kommuner.
Et medlemskab af Gladsaxe Jazzklub koster for et kalenderår 150 kr.
For andet halvår vil der kunne tegnes medlemskab til reduceret pris.
Nytegning eller gentegning af medlemskab sker via jazzklubbens billetsystem på www.gladsaxejazzklub.dk eller i forbindelse med et arrangement.
Medlemskabet giver adgang til klubbens koncerter til laveste entré,
fortrinsret til jazzrejser og andre særlige events, gode rabatter hos klubbens
samarbejdspartnere og meget mere.

Kontakt for nærmere oplysning
Kasserer Jan Engblom: 28 40 37 15 eller
webmaster Henning Tranberg: 44 44 16 91.
Læs mere om Gladsaxe Jazzklub på hjemmesiden:
www.gladsaxejazzklub.dk
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