
 
 
NYHEDSBREV 
September 2021 

 
Kære Medlemmer 
 

Nu ser det ud til, at vi endelig kan afholde vores Generalforsamling 

for 2020. 
Regnskab og Beretning er udsendt i februar ’21. 

 

        Generalforsamling – 24. september kl. 18.30 

 
 

 
Dagsorden vedlægges. 

 

Vi er en træls situation, trods utroligt meget forarbejde, Grønnemoseskolen har 
asbest og 10 klasse centret kan vi ikke få bordopstilling på.  
Derfor er vi nødt til denne gang at afholde generalforsamling på stolerækker, hvilke 
ikke er optimalt, så derfor har vi besluttet at stryge vores sandwich, da den er svær 
at sidde med. 
Der bliver selvfølgelig salg af øl, vin, vand og chips og en drinks billet. 
 
Dørene åbnes kl. 18. 
 
Generalforsamlingen begynder kl. 18:30 og musikken starter kl. 20:00. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hvis du / I har 

forslag til behandling på Generalforsamlingen, så skal de fremsendes til: 

Formand@gladsaxejazzklub.dk senest 7. september 
 
 

Jazzklubben søger to ”hjælpere”: 

 
• Vi mangler en person med lyst og viden om web og 

administrationsprogrammer til bl.a. vores billetsystem 
 

• Og en der har interesse i at deltage i ledelse og styring, samt indgå i et 
tæt sammenarbejde med bestyrelsen i drive Danmarks største Jazzklub. 

 

Er det noget for dig, så lad os høre nærmer. Du rækker bare hånden i 
vejret eller komme hen til os på generalforsamlingen, så tager vi en 

snak.    

 
    
                
 
STED: GXU, Gladsaxevej 198. 
 
 
Tilmelding  tilmelding til generalforsamling 
Der betales kr. 40 for tilmelding. Ved døren udleveres en drink-billet. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

mailto:Formand@gladsaxejazzklub.dk
https://place2book.com/da/sw2/sales/hc8iualoou


 

 
 
 
10. september - Louisiana Jazzband & Daimi – Bibliografen i Bagsværd 

 

  

Få billetter tilbage  
Link til billetkøb   billet til Bibliografen 

 

Kom I GOD TID! 

 

______________________________________________________________________________ 

 

14. september kl. 13 – Bibliografen: Filmen Billy 

Vi har indledt endnu et spændende samarbejde med Bibliografen!  

Derfor kan vi nu i samarbejde med Bibliografen invitere til en lukket særvisning, kun for 
jazzklubbens medlemmer. Vi skal sammen se dokumentaren: ”Billie” om legendariske Billie 
Holliday. 

 

Om filmen: 

Dokumentarfilmen 'Billie' er et inciterende møde med en af verdens største og mest 
sagnomspundne jazzsangere - og begivenhederne i hendes korte, turbulente liv. 

Filmen er fortalt gennem en af Billie Holidays største fans, Linda Lipnack Kuehl, som i 1971 
startede arbejdet på en omfattende biografi om Holiday. 

Over en periode på otte år optog hun over 200 timers interviews med dem, som kendte hende 
bedst, heriblandt Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms og Count Basie. 

Bogen blev aldrig færdiggjort, og de mange interviews har heller ikke været offentliggjort før, ej 
heller de mange, nyrestaurerede koncertoptagelser. 

  
På gensyn til en hyggelig eftermiddag i Bibliografen. 
  
Det praktiske: 

Vi mødes i Bibliografens Foyer og får os en kop kaffe inden turen går ind i Sal 2, hvor vi sammen 
ser ”Billie”. 

Andre arrangementer 

 

 

https://place2book.com/da/sw2/sales/8gjr7y959j


  
Pris: 80kr. inkl. en kop kaffe eller te.  
Billetter via dette link: 
https://biograf.ebillet.dk/billetter/24691/106450?org=115 

  
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

20. september – Djarling, Fuhlendorf, Petri – Telefonfabrikken, Intimscenen 

  
 

  

             

Her skal vi være på vores hjemmebane (Drop In) og opleve legende musikere, og nynne med på de fineste 

jazzstandarder og nye kompositioner. 

 

Link til billetkøb  billet til intimkoncert 

 

 

 

8. – 10. oktober – Jazzweekend i Gilleleje                 

 

 
 

Jazzklubben har reserveret hele hotellet til arrangementet. 

 
Her er der mulighed for en intens oplevelse af musik og samvær med andre 

medlemmer af jazzklubben. 

Du kan se programmet på hjemmesiden. 

          

https://biograf.ebillet.dk/billetter/24691/106450?org=115
https://place2book.com/da/sw2/sales/ovlkzq7d32


 
 
Link til billetkøb: 

 

Der er  kun 2. værelser tilbage – så det er sidste chance – hvis I 

ønsker en spændende musikalsk weekend i rigtig dejlige omgivelser, 

 
Til weekendopholdet    depositum til weekendophold 

Indbetaling af restbeløb fremsendes til deltagerne. 

 
Til fredag aften, spisning / musik   billet til fredag aften 

 
Til lørdag aften, spisning / musik  billet til lørdag aften 

 

 

 

 
Med venlig hilsen  

 

Gladsaxe Jazzklub 

Bestyrelsen  
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