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Kære Medlemmer
Så kan der endelig købes billetter!
Nu har vi fået lokaler på plads - til erstatning for Dansesalene, hvor der er
skimmelsvamp.

10. september - Louisiana Jazzband & Daimi – Bibliografen i
Bagsværd

DAIMI sætter sin hat som hun vil – og synger så hatten passer!
Med Louisiana Jazz som swingende og sprudlende backing band, vil den udtryksfulde
jazzsangerinde utvivlsomt få deltagerne til at huske denne glade aften. Orkestret spiller
swingende musik fra bl.a. Duke Ellingtons repertoire, men også gamle traditionelle klassikere
som Sweet Georgia Brown – i DAIMIs version.

Så fylder vi atter Bibliografens store sal – ligesom i tiden før Corona.
Derfor vil der ikke være tomme sæder på aftenen og vi beder jer rykke sammen i
salen.
Som vanligt vil det være muligt at købe drikkevarer og snacks i caféen til pausen
inden arrangementets start.

På gensyn til en dejlig aften i Bibliografen.
Link til billetkøb

billet til Bibliografen

20. september – Djarling, Fuhlendorf, Petri
– Telefonfabrikken, Intimscenen

Her skal vi være på vores hjemmebane (Drop In) og opleve legende musikere, og
nynne med på de fineste jazzstandarder og nye kompositioner.
Link til billetkøb billet til intimkoncert

24. september – Generalforsamling

Vi kan ikke oplyse lokationen endnu. Grønnemoseskolen er ramt af asbest i foyeren.
Enten bliver Generalforsamlingen der, som vi plejer eller på GXU, Gladsaxevej 198.
Hvor vi skal være oplyses, når indkaldelsen til Generalforsamlingen udsendes.
Tilmelding tilmelding til generalforsamling
Der betales kr. 40 for tilmelding. Ved døren udleveres en drink-billet.

8. – 10. oktober – Jazzweekend i Gilleleje

Jazzklubben har reserveret hele hotellet til arrangementet.
Her er der mulighed for en intens oplevelse af musik og samvær med andre
medlemmer af jazzklubben.
Du kan se programmet på hjemmesiden.

Link til billetkøb:
Til weekendopholdet depositum til weekendophold
Indbetaling af restbeløb fremsendes til deltagerne.
Til fredag aften, spisning / musik

billet til fredag aften

Til lørdag aften, spisning / musik billet til lørdag aften

Fredagsarrangementer i oktober, november og december bliver i
Hovedbibliotekets Store Sal.

Vi glæder os meget til at komme i gang igen.

Med venlig hilsen – og fortsat god sommer.
Gladsaxe Jazzklub
Bestyrelsen / Henning Tranberg

