NYHEDSBREV
Marts 2020
Formandens klumme
Kære jazznydere: Glæd jer – et overflødighedshorn af levende varieret jazzmusik er i
vente i nær fremtid. Nærmere bestemt: Torsdag d. 30. april 2020.
Over hele kloden fejres UNESCOs mærkedag for jazzmusikken på netop denne dato.
For mange af jer vil det være bekendt, at Gladsaxe Jazzklub fem år i træk fejrede
International Jazz Day, som dagen er blevet betegnet. Denne fejring fandt sted i
Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø.
Det har længe undret bestyrelsen, at man ikke har markeret denne jazzens festdag på
nationalt niveau. Ikke mindst i lyset af, at Danmark jo i udlandet er kendt for at have et
landsdækkende velfungerende jazzmiljø.
I januar 2019 tog bestyrelsen så teten i forhold til genreorganisationen JazzDanmark.
Efter et år med kaffemøder, forslagsudvekslinger, beslutningsnotater etc. står vi i dag
med et landsdækkende arrangement, hvor International Jazz Day kan blive bredt
markeret. Og vi har ovenikøbet fået en ny samarbejdspartner med i konceptet: Tivoli.
Mærkedagen i Tivoli byder på udendørs jazzkoncerter fra kl. 15 – 23. på scenerne:
Plænen, Orangeriet og Pantomimeteatret. Mange jazzklubbers mest populære bands
underholder fra disse scener. Og i Glassalen afholdes en storkoncert med nogle af
landets ypperste jazzmusikere, hvor saxofonisten Charlie Parker vil blive hyldet i
anledning af 100-året for hans fødsel.
Der er opnået særlige rabatter til jazzklubbernes 2020-medlemmer – både til Tivoli og
til det særlige event i Glassalen. Endvidere tilbyder Gladsaxe Jazzklub fællesspisning i
Grøften for klubbens egne medlemmer. For nylig har vi skrevet ud til alle klubbens
2020-medlemmer om dette tilbud samt angivet link til rabat-billetkøb (Glassalen).

MARTINI*S for Børn – udsolgt koncert og spisning for børn og deres medbragte voksne (d.11.02.2020).
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Generalforsamling 2020
Bestyrelsen og band er klar – er medlemmerne?

Louisiana Jazzband feat. DAIMI

202

Over 300 medlemmer af klubben har nu tilmeldt sig Generalforsamling 2020 – også i
år en imponerende udvist interesse.
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 06. marts – og tilmelding er nødvendig af
hensyn til bestyrelsens praktisk-tekniske forberedelse. Vigtigt er, om der ønskes
deltagelse til arrangementets lette traktement (sandwich) fra kl.17.30.
Den officielle dagsorden til generalforsamlingen blev udsendt til alle medlemmer
medio februar – og deltagelse kræver selvsagt et nytegnet eller gentegnet
medlemskab for 2020.
Medlemstegningen sker via jazzklubbens hjemmeside.
Bestyrelsen ser frem til årets store medlemstræf med beretning, debat, musik og dans.
På gensyn til Generalforsamling 2020:

Fredag den 13. marts 2020, kl. 19.00
Adresse: Grønnemose Skoles Festsal,
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg
(koncerten forventes at starte kl. 20.30)

Evt. spørgsmål til medlemstegning kan rettes til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 .
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Mads Tolling Quartet

Der er stolte danske traditioner, når det handler om at spille en god jazzviolin. Svend
Asmussen opnåede i sin flotte og lange karriere stor international anerkendelse, og
hans navn kan fortsat vække opsigt i USA. Samme sted – med fast adresse i San
Francisco – slår violinisten Mads Tolling med succes sine folder.
Priser har han vundet mange af med sin trofaste følgesvend, violinen.
Af og til besøger han fædrelandet og afholder forrygende koncerter med gode
musikalske venner. Denne aften lægges vejen forbi Gladsaxe.
Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus ,

Fredag 20. marts 2020 kl 20.00 - 23.00
dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.

Besætning: Mads Tolling, violin; Jacob Fischer, guitar; Matthias Petri, bas;
Andreas Svendsen, trommer.

Entré: 70 kr. pr. person for medlemmer / 110 kr. for ikke-medlemmer.
Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af: Ostedelikatessen
Menu: Spegepølser, Salami, Paté, Skinke, Salater, Oste m.m. – og nybagt brød.

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 22.
Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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Cathrine Legardh Trio
Intimscenen: En hyldest af et jazzikon…

Jazzsangerinden Cathrine Legardh præsenterer en stemningsfuld hyldest af det
svenske jazzikon Monica Zetterlund. Med sig bringer Cathrine to fremragende
musikanter fra den danske jazzscene.
Aftenens deltagere kan forvente en koncert, der er varm, udadvendt, humoristisk,
inderlig… og måske lidt hårrejsende. Og så på klingende svensk. Repertoiret er et
udpluk af Monicas mange og alsidige musikperler – nogle mere kendte end andre.
Koncerten rummer således både folke- og revyviser samt jazzstandarder oversat til
svensk af bl.a. Beppe Wolgers og Hasse og Tage, Povel Ramel samt Olle Adolphson
– foruden sange fra samarbejdet med Bill Evans.
Cathrine Legardh har med stor succes turneret i Danmark og resten af Skandinavien –
for fulde huse på bl.a. Stadsteatret i Stockholm og Helsinki.
Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

Torsdag 26. marts 2020 kl 20 - 22 (dørene åbner kl. 19.30)
Besætning: Cathrine Legardh, vokal; Jacob Christoffersen, klaver; Jesper Thorn,
bas.

.

Entré: 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk
Spørgsmål til billetkøb, kontakt: Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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