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Formandens klumme 
339 medlemmer mødte frem til dette års generalforsamling i Gladsaxe Jazzklub. Et 
imponerende fremmøde, som gav entydig opbakning til bestyrelsens fastlagte linje for 
program- og eventudvikling. Klubbens økonomi er i god balance og kontinuiteten 
fastholdes i bestyrelsen.  

Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Tom Skovgaard – kendt og anerkendt af 
mange som en kyndig swing- og ragtimepianist.                                                    
Referatet fra Generalforsamling 2017 vil nu kunne læses på klubbens hjemmeside.  

Gladsaxe Jazzklubs vedtægter foreskriver, at den valgte bestyrelse konstituerer sig 
selv med formand, kasserer og sekretær. Medio februar besluttede bestyrelsen 
følgende: formand: Ole Kjær - kasserer: Jan Engblom - sekretær: Kirsten Enemark. 

Marts måneds musiktilbud favner bredt. Big band, sekstet og kvartet står på 
programmet – suppleret af vokalisten, Bobo Moreno, og en levende legende fra dansk 
jazzhistorie: Dirigent og komponist, Ib Glindemann. Og vær ikke mindst opmærksom 
på månedens sidste arrangement i kulturhuset, Refugee Jazz. 

Med marts måned følger klubbens nyeste initiativ: Gladsaxe Jazzklubs Intimscene.      
I kulturhusets café Drop Inn tilbyder klubben et enkelt setup, hvor publikum skal have 
spist hjemmefra. Og der vil maksimalt være plads til et hundrede deltagere pr. aften. 

På disse hverdagsaftener optræder nogle af landets dygtigste jazzmusikere – samt 
musikere, der for nylig har betrådt stien til det professionelle jazzmiljø.                 
Opnår dette nye initiativ den fornødne opbakning, vil intimscenen fremover blive en del 
af jazzklubbens samlede tilbud. Og klubbens samlede musikprogram vil blive styrket. 

 
’Lørdagshjørne’ med pianisterne Niels Jørgen Steen og Henrik Gunde - og med Henrik Wolsgaard-
Iversen, som interviewer. Senere fulgte en forrygende koncert, hvor pianisterne spillede firehændigt. .   

http://www.gladsaxejazzklub.dk/


Marts 2017 
 

www.gladsaxejazzklub.dk Side 2 af 9 

Six City Stompers                              
den originale besætning 

 

Six City Stompers blev dannet I 2004 – og har siden pustet en frisk vind ind over den 
traditionelle jazz-scene. Alle bandets medlemmer er vokset op med Louis Armstrongs 
musik, og denne fælles passion for New Orleans Jazz-genren bragte dem sammen.                                                                                 

Six City Stompers har spillet over det meste af landet – i jazzklubber, på spillesteder 
og under festivaler. I Europa er der også blevet spillet – og i USA og Kina. Og 
glædeligt er det, at bandets swingende musik og sceneoptræden har trukket det unge 
publikum til den traditionelle jazz i et større og større antal.                            
Jazzgruppen er kendt for at give de »klassiske« jazzformer en frisk én på hatten.  

Bandet fortæller: ”Vi er efterhånden nærmest telepatisk sammenspillede. Det betyder, 
at vi kan levere en helt unik koncertoplevelse, som vi er sikker på kan mærkes langt 
ud over scenekanten – og dybt ind i jazzhjerterne”. 
 
Og det vil vi andre glæde os til at opleve… endnu engang! 
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”En hane i den danske jazzsangerkurv, Mads Mathias. Det gør godt med en herrestemme i en verden, 
hvor  damestemmerne fortsat sætter dagsordenen” – jazzanmelder, Kjeld Frandsen 

 

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,  
2860 Søborg  

Fredag 10. marts 2017 kl 20-23 – dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                    
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

Besætning: Peter Marott; trompet og vokal; Morten Ærø, trommerl; Mads Mathias, 
saxofon og vokal; Regin Fuhlendorf, banjo; Peter Rosendal, flugabone og piano og 
Kasper Tagel, bas.  
 
Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  
 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af DeliChancen  

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk 

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 
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Monday Night Big Band               
feat. Bobo Moreno og Ib Glindemann  

 
Monday Night Big Band gav koncert I Gladsaxe I november 2015. Dengang satte bandet punktum for 
projekt Jazzens Saga. Den 18. marts 2017 sætter det populære band endnu et punktum – denne gang 
for projekt Jazzens Stjerner.                          
Sidste tema i serien om Jazzens Stjerner afholdes på en anden lokalitet end 
Bibliografen, Bagsværd. Det vil give plads til et større antal deltagere.  

Der afrundes med en herlig gang big band musik, som trækker på alle de ædle 
traditioner. Det københavnske og stjernebesatte mandag-aften-orkester vil vove sig 
uden for Paradise Jazz' gængse rammer, og pianist og dirigent Niels Jørgen Steen vil 
nok engang styre slagets gang. 

Dertil vil en levende legende i dansk jazzhistorie, dirigent og komponist Ib 
Glindemann, dukke op og sætte sit præg på begivenhederne.                                  
Og sangeren Bobo Moreno vil også lægge vejen forbi. 

Lørdagshjørnet med journalist, Henrik Wolsgaard-Iversen, er der også afsat tid til. 
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Ib Glindemann kunne som aktiv dirigent få det            Bobo Moreno hører til dansk jazz’ få dygtige                                                                          
optimale ud af sine musikere. Hans entusiasme og     mandlige vokalister. Viser ofte talentet i sit                                                                          
orkesterleder-stil var velkendt.                                    musikalske samarbejde med et big band.  

 

Arrangementet finder sted i Aulaen i GXU – Gladsaxe 10. Klasse og 
Ungdomsskole, Gladsaxevej 198,  2860  Søborg (tidl. Marielyst Skole) 

Fredag 18. marts 2017 kl 20 – dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                      

Besætning: Monday Night Big Band v/ dirigent Niels Jørgen Steen                                 
feat. sangeren Bobo Moreno og dirigent Ib Glindemann                                                                                             
 
Entré: 100 kr. ved enkeltkøb. Der resterer nu kun få billetter i løssalg.  
Billetter kan købes via: gladsaxe.dk/bibliografen eller ved direkte henvendelse til  
Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 166, 2880 Bagsværd.                                                                                                                                                                           
 
Deltagere, der har købt en pakkebillet i forbindelse med projekt Jazzens Stjerner, 
skal ikke betale yderligere for deltagelse i dette arrangement. Billet skal medbringes!  
 

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til klubbens kasserer:  
Jan Engblom: 28 40 37 15.  
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Big Band goes Small Band  
premiere for Gladsaxe Jazzklubs Intimscene 

  
Musikerne: Mårten Lundgren, Ida Hvid og Zier Romme Larsen indgår i mange forskellige konstellationer i det 
københavnske jazzmiljø. Sammen har de nu dannet trioen Big Band goes Small Band, der formidler          
big band-æraen i et nyt format. 

 

Med jazzklubbens 10-årsjubilæum har bestyrelsen besluttet at skabe en supplerende 
musikplatform til sæsonprogrammet. Gladsaxe Jazzklubs Intimscene vil blive forsøgt 
afprøvet med jubilæumsåret - og med afholdelse i kulturhusets café Drop Inn. 
 
Bestyrelsen har besluttet at afvikle fire mindre arrangementer i 2017 – to i hvert 
halvår. Repertoiret vil sigte mod smallere jazz-genrer, nyere fortolkninger af ’klassisk’ 
jazz, nye konstellationer af professionelle musikere – og vi booker gerne den yngre 
generation af nordiske jazz-musikere.  
 
Arrangementerne bliver uden spisning, men vi vil bestemt gøre os umage med at sikre 
den vanlige hyggelige ramme for afviklingen.  
 
Kulturhusets café Drop Inn har plads til 100 publikummer.  
 
I første halvår præsenteres Big Band goes Small Band og Blues for Two 
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Til premieren i café Drop Inn har trioen inviteret den svenske trommeslager Cornelia Nilsson med til 
arrangementet. Cornelia tilhører i dag den unge generation af fremadstormende svenske jazzmusikere. 

 

Musikerne skriver selv som baggrund for trioens etablering bl.a.:                                                            
”Alle jazz-connoisseurs kender jo til de ørehængere, som tidligere tiders big bands 
gjorde kendte. Melodier, som fx Count Basies ’Corner Pocket’, Tommy Dorseys ’I’m 
Getting Sentimental Over You’ og mange andre kendte temaer. 

Men hvorfor hører man kun disse melodier i big band-versioner? 

Melodierne er så smukke og stærke i sig selv, at man burde fordybe sig i dem og høre 
dem i et rigtigt intim-format”. 

De fire gæstende musikere får nu lejlighed til at vise, hvad de forstår ved ’et intim-
format’. Gladsaxe Jazzklub vil i al fald bestræbe sig på at sætte en intim ramme for 
arrangementet. Og vi er yderst fortrøstningsfulde i forhold til kvartettens musikere.                                                                                              
Velkommen til et nyt jazz-format. 

 

Arrangementet finder sted i café Drop Inn i Kulturhus Telefonfabrikken, Telefonvej 8,  
2860 Søborg  

Torsdag 23. marts 2017 kl 20 – dørene åbnes kl. 19.30.                                                                     

Besætning: Mårten Lundgren; trompet og vokal; Ida Hvid, bas og vokal;               
Zier Romme Larsen, piano og Cornelia Nilsson, trommer.  
 
Entré: 50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer  
 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk 

Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 
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Refugee Jazz 

 
Jazzmusikken har i årtier været en højtelsket del af den danske kultur - og dyrkes frit i 
den vestlige verden. Men hvordan er musikken blevet modtaget/formet i Mellemøsten?                                                                                                             
Det kan man opleve live ved arrangementet Refugee Jazz i Kulturhus 
Telefonfabrikken. Dertil kan man få en snak om det at være flygtning i Danmark.  

Tre orkestre med rødder i Mellemøsten giver koncert og fortæller deres personlige 
historier om flugten fra hjemlandet. Her opfattes jazzmusikken bestemt ikke som  
ufarlig. Udover musikken vil der til arrangementet blive serveret afghansk aftensmad, 
for at gøre helhedsindtrykket komplet. 

Arrangementet finder sted i Kulturhus Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Lørdag 25. marts 2017 kl 17.30-22.00 – dørene åbnes kl. 17.00. 

Bands:  Sherman Band (Iran); Saber/Noori Band (Afg.) og Bilal Irshed Trio (Palæ.) 

Entré: 35 kr. – inkl. middag /1 øl el. vand og koncerter. Billetsalg fra 6. – 23. marts  
 

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk                                               
Yderlige information om programmet: www.telefonfabrikken.dk  
 Refugee Jazz er en del af koncertrækken Jazzens Stjerner. Koncerten er skabt i samarbejde med GOF, 
Gladsaxe Jazzklub, Netværk for Flygtninge og Indvandrere (GLX) og Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus 
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