
GLADSAXE 
JAZZFEST 
17.-19. juni 
2022

www.gladsaxejazzklub.dk Fri entré til alle koncerter

Program



Indhold

  Fredag 17. juni
Side 4 Jumpin’ Jacks, musik I gadebilledet kl. 15.00
Side 5 Ronald and The Outstanding  kl. 16.00 
 New Orleans Boys 
Side 6 Tobacco kl. 18.30

  Lørdag 18. juni
Side 7 BluesQuake kl. 12.30
Side 8 Hans Knudsen Jump Band kl. 15.00
Side 9 Kort over spillestederne
   
  Søndag 18. juni
Side 10 Cirkus Panik kl. 11.00
Side 11 Kira Martini Sextet kl. 12.00
Side 12 Bjarke & The Beerbellys  kl. 14.30
Side 13 Jazz Five & Sahra da Silva  kl. 16.30
Side 14 Jazzweekend i Gilleleje
Side 15 Om Gladsaxe Jazzklub

Redaktion: Mette Stevns, Jonna Helleshøj og Bo Bülow.
Foto: Kim Malmqvist, samt stillet til rådighed af musikerne og fra eget arkiv.
Design og layout: MetteE
Tryk: GPV

10 år



3

Velkommen
… til en swingende jazzweekend 

Velkommen til Gladsaxe Jazzfest 2022. Efter en coronapause på to sæsoner 
har vi i år den fornøjelse at åbne op for den 10. jazzfest – en festlig start på 
sommeren i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub. 

For at fejre, at vi igen er tilbage med jazzmusik i gadebilledet, starter vi 
festen med musik i gaden. Jumpin’ Jacks – tre dygtige, sprudlende og 
energiske musikere vil gøre Søborg Hovedgade usikker fredag fra 15 til 17.

Herefter kan vi i år tilbyde hele 7 udendørs koncerter samt en festlig 
cirkusforestilling. Det hele ganske gratis – ingen billetter eller adgangstegn 
– bare kom og nyd de dejlige toner fra mere end 40 af Danmarks allerbedste 
jazzmusikere. I tilknytning til koncerterne vil Grannys House sørge for, at 
man kan købe mad og drikkevarer.

Fredag og lørdag bliver koncerterne spillet i teltet på Søborg hovedgade 80. 
Søndagens program foregår i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø.
Jazzfesten afsluttes søndag med orkestret Jazz Five, som til dagens koncert 
spiller med gæstesolist Sahra da Silva.
 
Tak til Gladsaxe Kommune, som med deres kulturpolitik gør det muligt at 
skabe et aktivt og levende kulturliv. Tak for deres velvilje til at støtte klubbens 
arbejde med at udbrede den rytmiske musik. Uden kommunens økonomiske 
hjælp ville det ikke være muligt at holde denne sommerfest. 

Venlig hilsen 
Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse



4

Spillested: Langs Søborg Hovedgade ...

Fredag 17. juni . Kl. 15.00 -17.00

Musik i gadebilledet
Med et enormt nærvær og empati giver Jumpin’ Jacks gang på gang  
publikum en unik oplevelse. Lyden du kender – men som om, du aldrig 
har hørt den før! Jumpin’ Jacks kendetegnes af den charmerende lyd, der 
i 50’erne blev udødeliggjort af Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Cash og 
mange flere.
 De kommer ikke bare udover ’kantstenen’, men griber stemningen og 
forfører publikum. De er allesammen spillemænd og elsker at stå på gaden 
og lege/underholde. Med denne autentiske livsglæde favner Jumpin’ Jacks 
enormt bredt, på tværs af mange genre.
 Det handler nemlig ikke om, hvad man spiller, men hvordan man spiller.

Besætning: Thomas Valter, vokal/kontrabas . Bo Møller, guitar 
Stefan Andersen, trommer
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Fredag 17. juni . Kl. 16.00

Ronald and  
   The Outstanding 
New Orleans Boys 
Axelborg Bodega i København har født et nyt band. De gav Django- og 
Jeff Beck-guitaristen, Ronald Andersen, mulighed for at spille trommer 
igen, som han havde haft fornøjelsen af i tre år med Doc Houlinds All Stars. 
Ronald And The Outstanding New Orleans Boys opstod tilfældigt, da 
et hold af kompetente musikere blev samlet til et job med den gamle New 
Orleans-sound på Axelborg. 
 ’Kriblende stolthed og glæde ramte os, da vi var færdige med de tre sæt. 
Go’ kemi, fed sound, glade publikummer.’
 Et nyt band var født.

Besætning: Jack Andersson (S), trompet . Chris Tanner (AUS), klarinet/vokal 
Per Jacobsen, piano/vokal . Jens Kristian Andersen, bas  
Ronald Andersen, trommer
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Fredag 17. juni . Kl. 18.30

Tobacco
Tobacco kalder sig selv ’Danmarks bedste vaskebrætband’. De spiller god-
ter fra den amerikanske musiktradition: Country, blues, spirituals, ragtime, 
zydeco og ’goddamn hillbilly’. Stilarterne mikses og smages til med energisk 
sceneoptræden, femstemmigt kor og pumpende lokomotivrytme. Bandet 
startede i efteråret 2001 og har siden da spillet over 500 koncerter i Dan-
mark, Tyskland og Polen. Tobacco har udgivet tre album – det seneste er et 
live-album udgivet i 2017 og optaget på Kayak Bar under Copenhagen Blu-
esfestival. Tobacco spiller musik fra dengang, din bedstemor var en værre, 
værre én, og deres koncerter er spontane og fulde af improvisation.

Besætning: Morten Elmentoft Hansen, sang/guitar  
Sine Bach Rüttel, banjo/kor . Ronni Øhlers Haupmann, vaskebræt/kor  
Rasmus Nissen, kontrabas/kor . Jesper Andersen, klaver, harmonika/kor
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BluesQuake 
BluesQuake henter inspirationen fra den store amerikanske blues sangbog 
på tværs af stilarterne. Genren beskrives bedst som funky, boogie, New 
Orleans og jazzy blues. Det er svedigt og svingende, så det skælver! 
 BluesQuake begyndte i starten af 90’erne, og har gennem årene spillet 
rundt i landet på mange spillesteder.
 Bandet er mere end klar til at tage publikum med ud på en rejse igen-
nem alle stilarter inden for bluesmusikken. De leverer et unikt show og har et 
formål – det skal ud over scenekanten! BluesQuake-blues spilles for at gå i 
benene og få danseglæden frem.

Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lørdag 18. juni . Kl. 12.30

Besætning: Martin Bank, guitar . Jan Hafnar Nielsen, bas/kor  
Lasse Pejtersen, trommer/kor . Thorbjørn Strøm-Hansen, keyboard 
Henrik Bork, vokal/mundharpe
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lørdag 18. juni . Kl. 15.00

Hans Knudsen 
Jump Band
Med kometagtig hast er Hans Knudsen Jump Band blevet et af de hotteste 
navne på den danske musikscene. At dette ikke skyldes en tilfældighed, er 
klart for enhver, der har lyttet eller danset til mere end ét nummer fra bandets 
righoldige repertoire.
 Hans Knudsens pianospil/sang bringer minder om Fats Domino og 
tilrøgede musikværtshuse frem på net- og trommehinde. Leonardo Peder-
sens traktement af diverse saxer forklarer, hvorfor saxofonen er så benyttet 
i rytmisk musik. Jens Sølunds robuste, melodiske basspil, som i et kvart 
århundrede har begejstret det meste af verden, udgør sammen med Henrik 
Simonsens kompetente trommespil den pulserende rytme, som gør det 
umuligt for publikum at holde fødderne i ro. – Se selv – Hør selv!

Besætning: Hans Knudsen, piano/vokal . Leonardo Pedersen, saxofoner  
Jens Sølund, bas . Henrik Simonsen, trommer
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Spillestederne

’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80
Koncerterne fredag 17. juni og lørdag 18. juni

Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø
Koncerterne søndag 19. juni

Jazz-
scene

Jazz-
scene
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Cirkus Panik
Cirkus Panik byder alle de morgenfriske velkommen til jazzfestens søn-
dagsarrangement.
 Tag dine børn og børnebørn med ud i det grønne bag Aldershvile Slots-
ruin og oplev en af de få overlevende gammeldags gøglerfamilier. Cirkusdi-
rektør Tatiana fortæller:
 ’Cirkus Panik er oplevelser og udfordringer. Det er klovnerier, akrobatik, 
éthjulede cykler, ild og dramatik. Men det er langt fra et almindeligt cirkus.  
Vi vil nemlig både underholde og underholdes.’

Der flyder cirkusblod i deres årer gennem fire generationer. Cirkus Panik har 
turneret i ind- og udlandet i mere end 35 år, både med klassiske cirkusfore-
stillinger, cirkusskoler og workshops.

Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 11.00
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 12.00

Kira Martini Sextet 
Kira Martini, er med sin indtagende vokal en funklende stjerne på den dan-
ske jazzhimmel.
 Kira Martini Sextet formidler jazzens væsen med kærlighed og autenci-
tet. Hun har et hold af sammenspillede musikere fra den danske jazzscene, 
hvor kun det bedste er godt nok. Repertoiret er bredt og indeholder både 
velkendte jazz-standards, egne kompositioner, brasilianske perler, blues og 
skandinaviske folkemelodier.
 Med sin fortolkningsevne, sit nærvær og varme har hun vundet mange 
hjerter blandt publikum og anmeldere.
 Vi bliver, alt i alt, præsenteret for et varieret musikalsk udtryk.

Besætning: Kira Martini, vokal . Peter Marott, trompet  
Ole Fessor Lindgreen, trombone . Mads Søndergaard, klaver/harmonika  
Joel Illerhag, bas . Morten Ærø, trommer
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 14.30

Bjarke & The Beerbellys
Bjarke & The Beerbellys er et syv-mands jazzband, som elsker at spille 
musik inden for den traditionelle jazzgenre. Mere end dét elsker orkestret at 
udfordre stilarten og medvirke til at forny den. For det er der brug for, mener 
Bjarke Nikolajsen.
 Med deres innovative take på en stilart, der giver det traditionelle en på 
sinkadusen, håber de derfor at gøre stilen mere sprød og sexet.
 Bjarke & The Beerbellys prøver at løsne lidt op på det hele, og herigen-
nem gøre ikke bare stilarten, men hele jazzgenren mere udadvendt. Lidt 
mindre alvorlig og de skubber til den gængse opfattelse af, hvad jazz er og, 
hvordan den skal lyde. Bestemt et orkester, man skal holde øje med!

Besætning: Bjarke Nikolajsen, trompet . Aske Drasbæk, saxofon  
Mads Rahbek, saxofon . Ola Åkerman, basun . Henrik Silver, sousafon  
Jakob Thomhav, banjo . Casper Mikkelsen, trommer

Bj
arke & the Beerbellys
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 16.30

Besætning: Sahra da Silva, vokal . Jeppe Zacho, tenorsax  
Johan Bylling Lang, altsax/barytonsax . Jonas Starcke, bas/vokal  
Espen Hillig, piano . Stefan Andersen, trommer/vokal

Jazz Five & Sahra da Silva
Jazz Five er et godt sammentømret band, som ved deres 25-års jubilæum i 
februar i år kunne se tilbage på et succesfyldt koncertliv. 
 Jazz Five tager sit publikum med til nutidens New Orleans og leverer 
et unikt show med soul, blues, jazz og funk direkte til hjertet og dansegul-
vet. Deres fortolkning af gamle kendte numre er præget af originalitet med 
kant, nerve og humor, og udføres med en overvældende spilleglæde. Dertil 
kommer bandets egne numre, som lægger sig op ad forbilledernes stil, men 
samtidig peger fremad og viser, hvordan det kan lyde, når Danmark møder 
New Orleans i 2022. 
 Ved denne koncert har vi fornøjelsen af at opleve Sahra da Silva sam-
men med de fem dygtige herrer. Sahra da Silva synger med en overbevi-
sende autoritet, uanset om musikkens motor udgøres af klassisk soul, rå 
Chicagoblues, stemningsfuld gospel eller sofistikeret jazz. Hun indtager 
scenen med både humor og indtagende outfits.
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Gladsaxe Jazzklub har siden 2011 afholdt en jazzweekend i efterårssæsonen 
– de første syv år på Bromølle Kro beliggende i Vestsjælland. I 2018 rykkede 
jazzklubben denne tilbagevendende aktivitet til det gamle badehotel, Hotel 
Gilleleje Strand.
 
Jazzweekenderne har begge steder været en succes – med glade gæster i 
højt humør, kvalitetsmusik med et tætpakket dansegulv, foredrag og lækre 
måltider – og det hele i dejlige omgivelser.
 Og, i 2022 fortsætter vi samarbejdet med Hotel Gilleleje Strand for 
endnu nogle dejlige dage i jazzregi.
 Hold øje med jazzklubbens hjemmeside, hvor jazzweekendens program, 
priser, tilmeldingsfrist m.m. vil blive præsenteret: www.gladsaxejazzklub.dk

Jazzweekend
i Gilleleje 

2022Fredag 7. –  
søndag 9. oktober
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Om Gladsaxe Jazzklub 
Gladsaxe Jazzklub blev stiftet i 2007 og har base dels i Telefonfabrikken – 
Gladsaxe Kulturhus dels på Hovedbiblioteket i Gladsaxe – begge steder tæt 
på rådhuset.
 I løbet af et kalenderår arrangeres både indendørs og udendørs koncer-
ter i flere af kommunens bydele. Der afvikles årligt omkring 30 koncerter i 
samarbejde med både kommunen og andre foreninger.
 Den musikalske hovedvægt ligger på ’den glade jazz’ med rødder i New 
Orleans – og gerne med fornyelse af genre. Vores musikprogram viser bred-
den af vores fortolkning af ’glad jazz’.
 Af særlige arrangementer kan nævnes: Gladsaxe Jazzfest – Jazz for 
børn og deres voksne – Jazzweekend – særlige koncerter i Bibliografen, 
Grønnemose Skole og Aldershvile Slotspark.
 I 2022 koster et medlemskab af Gladsaxe Jazzklub 150 kr.
Medlemskabet giver adgang til koncerterne til laveste entre, til særlige 
events samt gode rabatter hos klubbens samarbejdspartnere.
 Du vil ved fremvisning af gyldigt medlemskort kunne komme til koncerter 
i en lang række andre jazzklubber til medlemspris.

Meld dig ind i klubben her – vi glæder os til at byde velkommen: 
medlem.gladsaxejazzklub.dk/indmeld

Kontakt for nærmere oplysning
Formand Mette Stevns, mail: formand@gladsaxejazzklub.dk
Kasserer Jan Engblom, mail: jazz@engblom.dk 

Bestyrelsen  
i Gladsaxe Jazzklub
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