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Formandens klumme 
Lørdag d. 11. november 2017 fejrer Gladsaxe Jazzklub sin 10-års fødselsdag – og kun 
for klubbens medlemmer. Med udgangen af september måned har klubbens kasserer 
nu registreret over 600 medlemskaber – 200 har allerede sikret sig billet til den særlige 
festaften. 

Jubilæumsfesten præsenterer gode musikalske venner af klubben gennem flere år, og 
gulvarealet er stort nok til, at vi alle vil kunne træde dansen til både blues- og 
swingmusikken. Gode faglige samarbejdspartnere vil deltage i arrangementet, og ikke 
mindst er det en glæde, at både Gladsaxe Kommunes borgmester, Trine Græse, og 
formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov, vil være med til at 
markere fødselsdagen. 

Mere detaljeret omtale af Jubilæumsfesten vil kunne læses længere omme i dette 
nyhedsbrev. 

Glædeligt er det også at kunne bringe informationen om, at Gladsaxe Kommunes 
kulturpolitikere, på september måneds ordinære udvalgsmøde, tog positivt imod 
jazzklubbens ansøgning om driftsstøtte for 2018. Værd er det især at bemærke, at 
man kulturpolitisk bakker op om jazzklubbens nyeste initiativ, Gladsaxe Jazzklubs 
Intimscene. Denne nye musikplatform for smalle genrer, unge jazz-talenter og nye 
musiker-konstellationer, blev skabt her i jubilæumsåret – og vil for 2018 nu kunne 
fastholdes og udvides. Jazzklubben er kulturpolitikerne megen tak skyldig!   

 
Gladsaxe Jazzklubs Intimscene præsenterede onsdag d. 26. september det unge sprudlende og velspillende 
brass-band, Charlies Blåhval. De unge talenter har alle modtaget undervisning på Gladsaxe Musikskole, og i 
2006 blev de enige om at danne det unge ensemble. Et særsyn i konstellationen er tværfløjten, mestret af Katrine 
Rolle Jacobsen.     
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Fessor and his Jazz Kings

 
”Musikken skal være levende og bære præg af vores tid. Kærlighed og ydmyghed til 
musikken er nøgleord og læg dertil varme, energi og blues-feeling”, fortæller Fessor, 
som i årtier har stået på alverdens scener og med nogle af de største jazznavne. 

Det er en usvækket kærlighed til jazzmusikken og et usvækket instrumentalt håndelag, 
der kendetegner basunisten, komponisten, arrangøren, sangeren og orkesterlederen 
Ole »Fessor« Lindgreen, Gennem årene har Ole »Fessor« Lindgreen ladet sig høre i 
mange konstellationer, og han har flere gange gæstet New Orleans, hvor han har 
spillet og indspillet med lokale musikere samt knyttet venskaber og samlet inspiration.  

Som andre store danske musikfyrtårne, startede Fessors karriere i 50’erne i Nyhavn, 
hvor Cap Horn var rugekassen for mange talentfulde unge musikere. Siden blev han 
medlem af Ricardo’s Jazzmen, Basse Seidelins Orkester m.fl. indtil han i 1968 
dannedes sit eget Fessor’s Big City Band. Efter 35 år opløste han bandet.  

Fessor and his Jazz Kings er navnet på trombonistens seneste band, som han nu 
står i spidsen for. Bandet spiller sange fra den ældre jazz, men har givet det nyt tøj på. 

Fessor and his Jazz Kings er et hold af skrappe musikere fra den danske elite, som 
alle har en kærlighed til den musik, som ligger i området, hvor New Orleans-jazz, 
Dixieland og swingmusik mødes. 

Velkommen til en aften, hvor dygtige unge musikere vil skabe et musikalsk 
festfyrværkeri i selskab med den evigunge veteran. 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Fessor And His Jazz Kings 

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

Fredag 13. oktober 2017 kl 20-23                                                                
Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                                                          
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

Besætning:   Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone; Peter Marott, trompet; Chris 
Tanner, klarinet; Jakob Dinesen, sax; Marko Martinovic, klaver; Jens Sølund, bas 
og Morten Ærø, trommer. 

Entré:  60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer  
 

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

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 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Alex Jønssons Trio                                    
gæster Gladsaxe Jazzklubs Intimscene  

 
Alex Jønsson 

Alex Jønsson (f. 1985) er en prisvindende dansk guitarist, komponist og improvisator med 
base i København. Han er født og opvokset i Vestjylland - dimitterede fra  
den prestigefulde Nordic Master of Jazz fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2013. 
Guitaristen er vokset ud af den aarhusianske jazztradition, der tæller prominente musikere 
som fx Uffe Steen og Jakob Bro. 
  
Intet mindre end syv nomineringer til Danish Music Awards har den danske guitarist, Alex 
Jønsson, bag sig. 
”Sammen med Jens Mikkel Madsen på kontrabas og Andreas Skamby på trommer, 
skaber Jønsson et intimt, musikalsk univers, der ubesværet sniger sig ind på lytteren”, 
fortæller en anmelder … og fortsætter: ”Trio-konstellationen skaber sammen et intimt 
musikalsk univers med masser af solistrum og et intenst sammenspil”. 
 
Siden udgivelsen af albummet ”Spy On Your Friends” (2015) og ”Heart of Gold” (2016) har 
trioen turneret i Danmark, Norden og Baltikum.   
Anmeldere i såvel ind- som udland  betegner Alex Jønssons musikalske spændvidde som 
stor  –  og med uanede grænser. 
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Alex Jønssons Trio 

 
Med Gladsaxe Jazzklubs Intimscene har klubben skabt en supplerende platform for 
sine arrangementer. Det mindre spillested i kulturhusets café kræver ikke samme 
store tekniske setup, som ved koncerterne i Dansesalene.                                            
Spisning forud for en koncert, tilbydes ikke. Men klubbens velassorterede bar vil 
naturligvis være åben.  
 

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

Tirsdag 24. oktober 2017 kl 20 – dørene åbnes kl. 19.30.                       

Besætning:  Alex Jønsson, guitar; Jens Mikkel Madsen, bas og                          
Andreas Skamby, 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  

 

  
Intimkoncerterne i café Drop Inn har i år præsenteret en blues-duo, en big band-kvartet, et brass-band 
og i oktober måned en trio.    
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Jubilæumsfest 2017                        
Gladsaxe Jazzklub fejrer sin 10-års fødselsdag                   

 
 
Når man fylder 10 år skal det naturligvis fejres – og gerne på den swingende måde. Der 
indbydes således til en stor jubilæumsfest med festklædte medlemmer og prominente 
venner af klubben. Jubilæumsfesten er forbeholdt klubbens medlemmer. 
Arrangementet finder sted i Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4,  
2860 Søborg  

Lørdag 11. november 2017 kl 17-23                                                                 
Kl. 17-18: Velkomstdrink i foyeren med musikalsk underholdning                                 
Kl. 18-20: Middag i festsalen med 2-retters menu…og lidt overraskelser                                                       
Kl. 20-23: Musikalsk underholdning – med plads til at træde dansen 

Underholdning:                                                                                                                                     
Hans Knudsen, Miriam Mandipira & Her Danish Friends og                                                           
Leonardo Pedersens Jazzkapel 

Entré:  400 kr. for medlemmer – i prisen indgår velkomstdrink, 2-retters menu og 
underholdning ved et 12-mands swingband, Årets Bluessanger 2016 og hendes 
danske musikvenner samt Årets Bluesvinder 2014.   
 

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 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Jubilæet & Musikken                      
Gode venner af klubben står for det musikalske  

 

 Hans Knudsen har været Gladsaxe Jazzklub en tro musikalsk følgesvend fra klubbens start i 2007         

     

Miriam Mandipira er ligeledes en god ven af klubben - hendes musikalske karriere har været eksplosiv i DK  

 
Hans Leonardo Pedersen har i mange sammenhænge spillet i Gladsaxe – bl.a. i Bibliografen med Jazzkapellet, 
hvor jazzklubben og Gladsaxe Folkekor var gået sammen om en swingende storkoncert..  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Jazz for Børn – og deres voksne                     
søndagsmatiné med vinderen af BørneJazzpris 2016                

 
Jazz Five – vinderen af BørneJazzprisen 2016 

Som forældre og bedsteforældre skal man ofte være ude i god tid, hvis man skal 
kunne finde noget tid sammen til en god musikoplevelse. Derfor varsles allerede nu 
klubbens og kulturhusets årlige søndagsmatiné: Jazz for børn og deres voksne 

Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt show med funky 
2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll. Bandet blev grundlagt i 1996 og har siden 
spillet over 1000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til Sydkorea i 2013. 
Hvad enten der er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet 
altid overvældende spilleglæde. Bandet er én storswingende festmaskine, der inviterer 
børn og voksne med til Mardi Gras i New Orleans. Topunderholdning for små som store! 

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

Søndag d. 05. november 2017 kl. 15 -16 – dørene åbnes kl. 14.30.                       

Besætning:  Johan Bylling Lang, saxofon; Jeppe Zacho, tenorsax, Esben Hillig, 
piano, Jonas Starcke, bas/vokal og Stefan Andersen, trommer/vokal. 

Entré:  Arrangementet er gratis for børn og deres medbragte voksne. Mød blot op!  
 
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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