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Formandens klumme 

Allerførst en rigtig god nyhed. Kulturpolitikerne i Gladsaxe Kommune har på det 

ordinære junimøde tiltrådt klubbens ansøgning om støtte til  det nye musikprojektet, 

’Det Muntre og Hårde Jazzliv’. Økonomien bag projektet er hermed sikret, og 

sommerugerne er blevet brugt til at få aftaler på plads med de deltagende 

hovedpersoner. 

Sidst i august vil vi kunne præsentere projektets officielle program, der omtaler alle 

otte aftenarrangementer i 2019. Billetsalget åbner onsdag d. 10. oktober kl. 10.                               

Endnu engang vil vi se frem til at virkeliggøre et unikt projekt med jazzklubbens gode 

samarbejdspartnere. Tak til Gladsaxe Kommune og dens kulturinstitutioner for udvist 

vilje til fortsat at støtte op om udmøntning af kulturpolitikken.  

Med juni måneds udendørs Gladsaxe Jazzfest blev der sat punktum for den indgåede 

samarbejdsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub. I fire år har 

kommunen finansieret disse åbne koncerter – jazzklubben har stået for udførelsen. 

Bestyrelsen er indstillet på – for en ny 4-årig periode – at videreføre entreprenørrollen. 

Ansøgning herom er blevet fremsendt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.  

Velkommen til sæsonens 2. halvår. Vi tilbyder i de kommende måneder arrangementer 

på både Den Store Scene og Intimscenen. Og én ting står til troende: Danske og 

udenlandske musikere vil fortsat sikre høj musikalsk kvalitet. Billetsalget er nu åbnet!  

 

Gladsaxe Jazzfest 2018 blev den sidste af slagsen i den indgåede aftaleperiode (2015 – 2018) med 

Gladsaxe Kommune. Dette års udendørs arrangement havde et deltagerantal større end nogensinde. 

En evt. ny aftale bør opgradere bl.a. teltstørrelsen samt styrke faciliteringen af de mange publikummer.  
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Gladsaxedagen & Musiklunden                                   
Jazzklubben i samarbejde med andre musiske 

foreninger fra Kulturhus Telefonfabrikken  

 
Tag familie og venner med til byens største lokalfest, når Gladsaxedagen 2018 løber 

af stablen lørdag 25. august klokken 13 – 23 på hele området omkring Rådhuset. 

Gladsaxe Jazzklub vil naturligvis være repræsenteret under denne folkefest, og vi er 

også i år gået i samarbejde med tre musiske foreninger fra Kulturhus Telefonfabrikken. 

De fire foreninger fremstår på denne kulturdag som en enhed og giver eksempler på 

deres respektive aktiviteter.                                                                           

Musiklunden i Rådhusparken er vores platform – besøg os gerne. Foreningernes 

program kan læses på sidste side. Kig gerne forbi!   

Traditionen tro bliver det en dag med en bred vifte af spændende lokale foreninger, 

madboder, musik i topklasse med blandt andre sangerne Michael Falch og Thomas 

Buttenschøn og naturligvis en chance for at møde dine lokalpolitikere.  

 

I 2017 gik  musiske foreninger fra Telefonfabrikken for første gang sammen om at præsent ere deres 

kulturtilbud. Musiklunden blev skabt med eget område, egen scene, eget dansegulv… eget program.  
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