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Formandens klumme  

Tro det eller ej, men om ganske kort tid står julens mange gode tilbud atter for døren. 

Og i år lykkedes det så for jazzklubbens bestyrelse, at få aftalt et besøg i Gladsaxe af 

DR Big Bands Juleshow 2019.                                                                      

Kommunens smukke festsal i Høje Gladsaxe vil danne rammen om arrangementet.  

Vi springer således kirkekoncerten over i år mod til gengæld at tilbyde en julekoncert 

med nogle af landets dygtigste musikere og vokalister. Billetsalget starter med oktober 

måned - og efter ’først-til-mølle-princippet’. Billetkøb via jazzklubbens hjemmeside.                                                                                          

Yderligere information inde i nyhedsbrevet.                                                           

Velkommen til: Merry Christmas, Baby! 

Ros skal man huske at give, når det er berettiget. Og det vil det være i følgende 

tilfælde. Byens kulturpolitikere har på seneste ordinære udvalgsmøde besluttet at 

tiltræde jazzklubbens ansøgning om økonomisk støtte for det kommende kalenderår. 

Og ikke nok med det. Et enstemmigt udvalg besluttede endvidere at sikre klubben en 

3-årig bevilling. Og det er i sandhed et anerkendende skulderklap. 

Med en sådan beslutning viser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe, at man 

politisk er klar til at understøtte og fremme musiklivet i byen. Man er indstillet på at 

lade handling følge ord, når nu Byrådet har besluttet sig for at skabe ’en levende by’. 

Lad Gladsaxe-modellen danne skole og standard landet over – det giver god mening!   

 

Musikprojektet ’Det Muntre og Hårde Jazzliv’ tog hul på 2. halvdel i slutningen af september. Hovedpersonen var denne gang 

percussionisten Marilyn Mazur, hvis forrygende musikerliv blev beskrevet i ord, film og lyd. Forude venter musikaftener med 

’Nulle’, Sinne Eeg og Pierre Dørge.  
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’A Night for Nancy’                                       
En hyldestkoncert på Intimscenen  

 
‘A Night for Nancy’ hylder én af de store vokale og mest alsidige stemmer i jazzen, 

den legendariske Nancy Wilson, der døde i december 2018.  

Holdet bag denne tribute, er et stærkt passioneret ensemble, samlet af et par af de 

dygtigste unge musikere på den danske jazzscene. Alle rummer de en særlig 

kærlighed til Nancys fløjlsbløde og unikke stemme.                                                  

Alle fem musikere er velkendte profiler fra den københavnske jazzscene - inkl. 

Andreas Svendsen, der er hjemvendt efter flere års musikstudium i New York – og en 

masse jobs på Manhatten.   

 

Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.- Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Mandag 14. oktober 2019 kl 20 - 22 (dørene åbner kl. 19.30)  

Besætning: Kira Martini, vokal; Oilly Wallace, altsax; Pelle von Bülow, guitar; 

Anders Fjeldsted, bas og Andreas Svendsen, trommer.                          

Entré:  50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer                            

(Intimscenen har kapacitet til 70 deltagere). 

 

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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’Further Definitions’                                            

En jazzaften ud over det sædvanlige..                  

 

I 1961 udgav den legendariske amerikanske saxofonist Benny Carter en af 

jazzhistoriens mest berømmede smallgroupplader, ”Further Definitions”. En plade, der 

- med fire af den tids største saxofonsolister: Coleman Hawkins, Phil Woods, Charlie 

Rouse og Benny Carter - har været en uvurderlig inspiration for to af landets dygtigste 

jazzsaxofonister, Jens Søndergaard og Benjamin Koppel. Samarbejdets resultat:                                              

Klassisk jazz, når det er allerbedst…fuld af spilleglæde, grovswing og virtuositet.  

Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, 

Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Fredag 25. oktober 2019 kl 20.00 - 23.00                                                           

dørene åbnes for spisende gæster kl. 18.30 – for koncertgæster kl. 19.30.                                                                                                            

Besætning: Benjamin Koppel og Jens Søndergaard (altsax), Jan Harbeck og 

Claus Waidtløv (tenorsax),  Thomas Bornø (klaver), Lasse Lundström (bas) og 

Esben Laub von Lilienskjold (trommer). 

Entré: 80 kr. pr. person for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer. 

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

Menu: Jæger-kotelet m/ ristede svampe, ovnstegte kartofler m/ friske krydderurter, flødesauce, 

rødvinspære, waldorfsalat samt grønkålssalat m/ æbler. 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                                                                                                                                   

Tidsfrist for tilmelding: Tirsdag d. 22. oktober kl. 22. 
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