NYHEDSBREV
Oktober 2020
Formandens klumme
Som følge af Covid-19 er der indført begrænset kapacitet til klubbens koncerter. September
måneds arrangementer og efterlevelse af myndighedernes nuværende krav viste, at på trods
af nedjustering lod det sig gøre at mødes om musik i kulturhuset.
Trygheden og sikkerheden for klubbens publikum, musikere og os selv har højeste prioritet,
og når du kommer til koncert hos os, vil vi hjælpe dig med at finde dig til rette i lokalet og i
vores barområde.
Vi sørger selvfølgelig for, at du kan sidde sammen med dem, som du skal til koncert sammen
med. Billetter købt i samme ordre vil blive placeret sammen. Og der vil være et sædes
mellemrum mellem billet-ordrerne.
Alle skal vi bære mundbind / visir, når vi bevæger os rundt i Drop-inn og Dansesalene – eller
i toilet-området. Siddende publikummer behøver dog ikke at bære værnemidler.
Vi har afstandslinjer i områder, hvor der kan opstå kødannelse – fx ved indgang og bar. Og
selvsagt er der adgang til håndsprit i foyer, i baren.
Med bl.a. disse tiltag passer vi på hinanden. De seneste koncerters fremmødte gæster
udviste ligeledes påpasselighed både før, under og efter arrangementet.
Så velkommen til sikker lokaljazz i oktober – både på Intimscenen (Drop-inn) og i
Dansesalene.

I det følgende kan du læse om: Jazzklubben søger efter en ny kasserer, arrangementerne i
oktober og de gennemførte i september.
Vi håber, at vores arrangementer fortsat kan gennemføres med Coronarestriktioner – hvis
ikke, så bliver de selvfølgelig aflyst.
Redaktion: Ole Kjær, Mette Skou Andersen, Henning Tranberg / Foto: Kim Malmqvist m.fl.

www.gladsaxejazzklub.dk
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Er du klubbens nye kasserer ?

Baggrund:
Gladsaxe Jazzklubs kasserer gennem mange år, Jan Engblom, stopper sit virke i
forbindelse med Generalforsamling 2021.
Klubben skal derfor finde en ny person til opgaven.
Behov:
Vi søger en person, der kan indgå i vores velfungerende team-arbejde.
Og du er velkommen til allerede fra nu at indtræde i en ’oplæringsperiode’ (3 – 4
måneder) sammen med klubbens kasserer. Herefter tager du over.
Jan vil selvfølgelig være tilgængelig med råd og vejledning efter dit behov.
Du skulle gerne have kendskab og lyst til bogføring og regnskab.
Som kasserer er du en del af bestyrelsen.
Yderligere oplysninger:
Kontakt Henning Tranberg på 3118 0840 eller Ole Kjær på 2818 6231
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OM september koncerterne
CPH Tremé Quartet
Intimkoncert med
New Orleans-lyd i topklasse
Koncerten er støttet af
Telefonfabrikkens Eventpulje

TORSDAG, 3. SEPTEMBER
Læs den flotte anmeldelse fra BluesNews her:

http://www.bluesnews.dk/koncertanmeldelse-cph-treme-quartet-telefonfabrikkengladsaxe/?fbclid=IwAR1WwGnv42qoonmSCslKctUE2UG6eNQVQ_XDs0dElbjQ19jEmUpS6T
HnsEI

Generalforsamling
FREDAG DEN 11. SEPTEMBER

Efter generalforsamling er der musik af: Louisiana Jazzband feat. DAIMI – der stadig
sætter sin hat som hun vil.

Second Line Jazzband
FREDAG, 18. SEPTEMBER 2020
Det populære svenske band Second Line Jazzband var
på besøg i september.
Selvom vi kun måtte være 90 gæster udstyret med
mundbind blev det alligevel en dejlig aften hvor også
orkesteret hyggede sig.
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Clara Vuust kvartet
MANDAG, 28. SEPTEMBER 2020

Koncerten er støttet af
Telefonfabrikkens Eventpulje

Jazzsangerinden Clara Vuust og pianisten Francesco Calì gjorde denne aften til endnu en
fantastisk aften i Intimscenen – Cafe Drop-inn.

Jazz-Weekend i Gilleleje 2020.
.
Der kan købes billet til hele weekenden eller enkeltbillet til
fredag eller lørdag aften.
Priser for weekenden:
Pris Medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.350 kr. pr. person i
delt dobbeltværelse.
Ikke-medlemmer af Gladsaxe Jazzklub: 2.630 kr. pr. person i
delt dobbeltværelse.
Fredag:
Middag med musik kr. 345 og Musik: kr. 120.
Lørdag med musik kr. 375 og Musik: kr. 120.

Vi har dog allerede lavet en ny aftale med Hotel Gilleleje Strand i februar 2021, hvor vi så
gennemfører, hvis Corona vil. Program udsendes senere.
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OM oktober koncerterne
Sloth-Vinding-Harbeck
ONSDAG, 7. OKTOBER 2020 – KL. 20:00 (INTIMSCENEN – DROP INN).

Koncerten er støttet af
Telefonfabrikkens Eventpulje

Danske evergreens, når de er bedst
Kind of Green kunne godt være overskriften på aftenens koncert, der præsenterer en perlerække
af smukt, originalt og til tider dristigt fortolkede sange fra den danske sangskat.
Musikstykkerne indgår i en jazzhistorisk tradition for jazzudsættelser af et traditionelt, nordisk
sangmateriale.
Musikerne leverer – foruden det gode sammenspil, der er præget af stor lydhørhed og
fornemmelse for helheden – smukke, spændende og passende afmålte soloer.
Der kan IKKE købes billet i døren

Tilmelding: https://place2book.com/da/sw2/sales/jy9xp48w1p
Dørene åbnes: kl. 19.30
Musikken starter: kl. 20.00
Entre:
60 kr./100
Besætning: Ole Sloth, klaver;
Mads Vinding, bas;
Jan Harbeck, tenor-saxofon.
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PS SWINGBAND
FREDAG, 23. OKTOBER 2020 – KL. 19.30 TIL 22.00 (DANSESALENE).

OBS: Koncerten starter kl. 19.30!
PS Swingband spiller swingmusik, der har sin fornemmelse dybt begravet i 30’ernes måde at
spille på og med det humør og den underholdning, der hørte den tid til.
Musikken tager udgangspunkt i manouche – dvs. en slags gypsyjazz kendetegnet ved bl.a.
Django Rheinhardt.
Mange af numrene har sang i en eller flerstemmige versioner, der er medvirkende til at skabe en
varieret koncertoplevelse.
Orkestret lægger vægt på det tætte sammenspil – loyalitet overfor de gode melodier og legende
soloer. Der spilles med stor spilleglæde, spontane indfald og den indbyrdes dynamik får dem ud
over scenekanten
PS Swingband er et stærkt efterspurgt stringswing-orkester, der har spillet overalt i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland og Holland.
Der kan IKKE købes billet i døren

Tilmelding: https://place2book.com/da/sw2/sales/16zlw3juv7
Dørene åbnes: kl. 18.30
Musikken starter: kl. 19:30
Medlemspris: 70 kr.
Gæster: 110 kr.
Besætning:
Per Sørensen, guitar/vokal/kapelmester;
Torben Nickelsen, bas/ukulele;
Kim Mouritzen, guitar/kor;
Esben Kjær, violin/vokal.

Evt. spørgsmål til billetkøb kan rettes til:
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91
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