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Formandens klumme  
Som det fremgår af dette nyhedsbrev og jazzklubbens hjemmeside, lanceres nu 
musikprojektet ’Det Muntre og Hårde Jazzliv’. Projektet gennemføres over otte 
aftener i 2019, og samtlige arrangementer afholdes i Bibliografen, Bagsværd. Det er 
med dette projekt lykkedes at få nogle af jazzmiljøets mest anerkendte musikere til at 
medvirke. Via interviews, filmklip og livekoncerter portrætteres projekts hovednavne.       
I dette nyhedsbrev kan du se, hvilke hovednavne, der kommer til Gladsaxe næste år. 

Med september måned tager vi så hul på sæsonens efterårsprogram, hvor alle 
arrangementer nu er rykket indendørs. Som i foråret vil der blive vekslet mellem 
koncerter i café Drop Inn (’Intimscenen’) og på Den Store Scene (’Dansesalene’).  
Vores lokale leverandører vil fortsat sikre varierede og velsmagende retter mad til 
fredag aftens arrangementer.                                                                                       
Klik ind på klubbens hjemmeside og få overblik over de resterende koncerter i 2018. 

Jazzweekenden i Gilleleje d. 05.–07. oktober har længe været udsolgt. Det er 
imidlertid lykkedes for bestyrelsen at indgå en aftale med hotellets ejer om, at 
interesserede klubmedlemmer vil kunne få adgang til spisning og koncert henholdsvis 
fredag og lørdag aften. Og til en yderst gunstig pris. Der vil også kunne købes 
koncertbilletter uden spisning.                                                                                               
Afstanden til Gilleleje er overkommelig, og der går nærmest tog lige til hotellets 
hovedindgang. Læs uddybende om denne mulighed på klubbens hjemmeside, hvor 
der også kan sikres pladser via vores billetsystem.      

 

Gladsaxedagen 2018 blev samme store folkefest som de foregående år. Fire musikalske foreninger 
fra Kulturhus Telefonfabrikken var i år gået i samarbejde om fælles program og promovering. 
Musiklunden i Rådhusparken dannede rammen om arrangementet – og regnen kunne ikke forpurre.    

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Jacob Fischer Trio                                        
Intimscenen åbner sæsonens 2. halvår…

Gladsaxe Jazzklubs Intimscene starter andet halvår med en guitarkoncert i 
international klasse. En af de mest efterspurgte musikere i Danmark besøger 
jazzklubbens nye musikplatform, der er blevet etableret med støtte fra Kulturhus 
Telefonfabrikken.  

Jacob Fischer har samlet en superb og storswingende trio med nogle af landets unge 
kæmpetalenter, der stormer frem på jazzscenen i disse år. Jacob er én af Danmarks 
mest efterspurgte og anmelderroste jazzmusiker med fuld gang i en international 
karriere med turneer i USA og Japan med hovedsageligt amerikanske musikere.

Han medvirker på over 200 udgivelser og har spillet med de bedste inden-
og udenlandske musikere. Ikke mindst hans 15 år i violinmesteren Svend 
Asmussens kvartet har gjort ham kendt uden for snævre jazzkredse. Han har som 
den eneste modtaget de tre store jazz priser: Ben Webster-prisen, JASA-prisen 
og Palæ-prisen.
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Zier Romme Larsen                 Jacob Fischer                Matthias Petri

   
Man skal have sovet i timen, hvis man endnu ikke har opdaget, at Danmarks næste 
store jazz-stjerne meget vel kunne hedde Zier Romme Larsen.                                 
”Første gang, jeg hørte ham, tænkte jeg, at det lyder sgu godt. Senere opdagede jeg,
at det lød endnu bedre. At det var exceptionelt godt.”, har Jacob Fischer udtalt.
Zier’s Oscar Peterson-inspirerede klaverspil er i sig selv en oplevelse.

Matthias Petri er en formidabel bassist, der udforsker alle jazzens farver. Han har
boet og uddannet sig i New York, hvor han gennemførte den 2-årige 
masteruddannelse i jazzmusik på Manhatten School of Music. Efter sin hjemkomst har 
Matthias været meget aktiv på den danske jazzscene og startet sin egen sekstet. Her 
prøver han kræfter som kapelmester, komponist og arrangør.

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

Mandag 03. september 2018 kl 20 - 22                                                                    
Dørene åbner kl. 19.30 

Besætning:                                                                                                         
Jacob Fischer, guitar;                                                                                             
Zier Romme Larsen, klaver og                                                                               
Matthias Petri, bas.

Entré: 50 kr. for medlemmer / 80 kr. for ikke-medlemmer                            
Intimscenen har kapacitet til 75 deltagere.

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
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Sophisticated Ladies                                         
feat. saxofonist Christina Dahl

Faktisk så det i slutningen af forrige årtusind ud til, at der kom gang i 
ligestillingen, idet en lang række talentfulde unge danske kvinder dukkede op og 
blandede sig i det tidligere så mandsdominerede ’jazzkor’. 

Det var primært Rytmisk Musikkonservatorium, der stod for udklækningen, og herfra 
kom bl.a. pianisten Marie Louise Schmidt, bassisten Helle Marstrand og 
trommeslageren Benita Haastrup.

En koncert med Sophisticated Ladies & Christina Dahl er en særlig oplevelse. Alvor, 
humor, engagement og musikalsk overskud er centrale elementer i en musikalsk rejse, der 
ofte bringer både smil og tårer frem. 

Sophisticated Ladies er mere end blot et sammenbragt band – det er et livslangt 
venskab. Det musikalske materiale – det være sig Ellington, Abdullah Ibrahim, 
spirituals, danske sange eller egne kompositioner – bliver behandlet både kraftfuldt 
og nænsomt.

En aften med de fire kvindelige musikere indeholder en god cocktail af musik både fra 
CD’erne ’In Spirit’ og ’The Sophisticated Ladies play Ellington’ samt numre fra bandets 
mangeårige skattekiste af jazzstandards og originalkompositioner.

Som jazzanmelderen, Kjeld Frandsen, skrev efter en koncert: ’Det var en uophørlig udsøgt 
fornøjelse at opleve Sophisticated Ladies, som nu har taget turen op i jazzens superliga’.
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Christina Dahl                              Benita Haastrup                 Helle Marstrand       Marie Louise Schmidt

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

Fredag 14. september 2018 kl 20 - 23                                                                    
Kl. 18.30 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                 
Kl. 19.30 åbnes for koncertgæster                                                                                      
Kl. 20.00 starter koncerten

Besætning: Marie Louise Schmidt, klaver; Helle Marstrand, bas; Benita Haastrup,
trommer; Christina Dahl, saxofon.

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

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Det Grå Madhus                          
Menu: Tærter (løgtærte og broccoli/porre) / kalkunbryst med friske krydderurter / 
kalvesteg m hvidløg / grøn salat med “mormor”-dressing / pastasalat (grov pasta) / 
krydderurtedressing og brød.

Bestil spisning senest d. 11. september 2018.

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
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Jazz i smukke Gilleleje                                         
En herlig aften med middag, livemusik og dans… 

 
Gladsaxe Jazzklubs weekend i Gilleleje d. 05.- 07. oktober har længe været udsolgt – 
alle værelser besat. Det er imidlertid lykkedes for bestyrelsen at indgå en særlig aftale 
med hotellets direktør. Det vil herefter være muligt for klubmedlemmer at deltage i 
spisning og koncert både fredag og lørdag aften. Og til en favorabel pris pr. deltager. 
Der vil også kunne købes billetter til de to aftenkoncerter – uden spisning. 

Klik ind på klubbens hjemmeside – tilmelding via klubbens billetsystem.  

Fredag d. 05. oktober spiller:      Lørdag d. 06. oktober spiller:   

         

French Connection                                      Tobacco  
med swingende zigøjnerjazz                      med N’Orleans, country-blues, skiffle m.m. 
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