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Formandens klumme 
 
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår! 
Foran os ligger der i 2013 et klubprogram, som på bedste vis lever op til 
sidste års mange gode arrangementer. 
 
Der ligger også foran os en større nyskabelse. 
Efter fem år med koncerter i kulturhusets ”Fællesrum” rykker vi fra i år over 
i andre lokaler – og naturligvis stadigvæk på ”Telefonfabrikken”. 
Indvielsen finder sted i forbindelse med generalforsamling den 11. januar. 
 
Med den stigende medlemstilgang og med et stigende deltagerantal til 
koncerterne, så måtte der ske noget aktivt i bestræbelserne på at skabe 
gode forhold for os alle. 
Sammen med kulturhusets ledelse fandt vi en rigtig fin løsning, som vi har 
tiltro til vil tilfredsstille de fleste. 
Fremover vil der blive mere plads mellem bordene, og et dansehjørne er der 
også blevet plads til. 
Det skal ikke være usagt, at med valget af et andet spillelokale følger der 
forud for hver koncert et større praktisk-teknisk arbejde for bestyrelsen og 
dens hjælpere. Det har vi naturligvis været vidende om, da vi i efteråret traf 
beslutningen. Fordelene for medlemmerne var bare så tydelige. 
 
Afsluttende skal det nævnes, at vi vil følge kommende politiske drøftelser om 
et nyt spillested med stor interesse. Nu må en løsning være tættere på end 
nogensinde. 
I skrift og tale har Gladsaxe Jazzklub mange gange gjort opmærksom på 
behovet for et noget større spillested, hvor basisforholdene er i orden. 
Og naturligvis har vi tilbudt vores viden og indsigt til et kommende 
planarbejde - den dag startskuddet måtte lyde via en politisk beslutning.  

Godt Nytår 
Ole Kjær 
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Jack Street 

New Orleans Jazz, Swing og Boogie Woogie med energi og friskhed. 
Kort og godt: et ungt band, der giver den gas. 

Repertoiret inkluderer mange af de traditionelle jazzmelodier og big band numre fra 
40’ernes natklubmiljø, hvor man dansede natten lang, arrangeret og fremført med 

respekt for store navne som: Louis Armstrong, Glenn Miller, Louis Prima, 
Count Basie m.fl.. 

Danmark har en bastradition uden sidestykke – mange strålende bassister har 
spillet herhjemme og i udlandet. Én af de mest lovende er den unge prisvinder, 

Morten Mandel, der spås en fremtid som stjernebassist. 
Alle i orkestret er blandt de nye ”up-coming-navne” – en ny generation af unge 

swingende musikere. 
 

Koncerten finder sted: 
 

Fredag den 18. januar 2013, kl. 20.00 – 23.00 
 

dørene åbnes kl. 19.30 – for spisende gæster kl. 18.30 
Madleverandør: Restaurant ”Madbiblioteket”, Søborg Hovedgade 220, 2860 - 

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

Bandets sammensætning: 
 Björn Ingelstam, trompet og vokal; Jeppe Zacho, saxofoner og vokal; 
Morten Mandel, bas, tuba og vokal; Johannes Buhl Andresen, klaver; 

Morten Jessen, trombone og Andreas Svendsen, trommer. 
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                            Jean Pierre Alessi                                                            Brian Carrick 

 
 

French Preservation New Orleans Jazz Band 
med Brian Carrick (UK) 

 
Vi har tidligere i jazzklubben haft besøg af den franske saxofonist Jean Pierre Alessi 
som solist. Nu kommer han med musikere fra hans eget band, hjemmehørende i 

Lyon, som spiller den slags jazz, der blev spillet i 60’ernes Preservation Hall i  
New Orleans med George Lewis i spidsen. 

 
Med sig har de tre engelske musikere, heriblandt den engelske George Lewis-

inspirerede klarinettist, Brian Carrick, der spiller i sin helt personlige stil.  
Fra tidligere koncerter i Danmark fortælles det, at bandet leverer stor spilleglæde, 

og at sceneudstrålingen er i top. Vi har således noget at se frem til. 
 

Koncerten finder sted: 
 

Fredag den 1. februar 2013, kl. 20.00 – 23.00 
 

dørene åbnes kl. 19.30 – for spisende gæster kl. 18.30 
Madleverandør: ”Ostedelikatessen”, Søborg Hovedgade 69, 2860 - Søborg 

OBS : Entré: medlemmer: 70 kr. / ikke-medlemmer: 100 kr. 
 

Bandets sammensætning: 
 Jean Pierre Alessi, sax og kapelmester; Cyrille Ouanich, piano;  
Vincent Hurel, trommer; Brian Carrick, klarinet, sax og vokal; 
Chas Hudson, trombone og vokal, samt Brian Turnock, bas. 

 
  

http://www.gladsaxejazzklub.dk/�


 

Nyhedsbrev – Januar 2013 
   

    
Side 4 af 4 

  www.gladsaxejazzklub.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

 
Redaktion: Linda Bengtson 
Foto:                Kaj Bonne 

Bankdata 
 

Danske Bank reg.nr. 4001 
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Ved alle indbetalinger af 
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HUSK: Navn,  
adresse og e-mail 

 
Vinterjazz 2013 

 
Vinterjazz 2013 står for døren og er dermed et godt  
startskud på jazzsæsonen for musikere/arrangører. 

 
Programmet er på gaden nu og kan i sin helhed nu findes på 

http://www.jazz.dk/ 
 

Vinterjazz 2013 betyder, at et stort antal af landets  
spillesteder og arrangører har lagt sig i selen for at  

præsentere et overflødighedshorn af besnærende livejazz i  
perioden 1. til 17. februar. 

 
Den 13. udgave af Vinterjazz byder på næsten  

300 koncerter 
på 17 dage – og i alle landsdele. 

 

 Kan erhverves for 150 kroner 
 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/�
http://www.jazz.dk/�

