
  Gladsaxe Jazzklub

NYHEDSBREV  juni 2022
Nu er det sommer, og vi har haft de første rigtigt varme sommerdage i pinsen. Det vejr vil vi gerne have
til Gladsaxe Jazzfesten om en uge. Efter to års aflysninger, ser vi frem til, og glæder os utroligt meget til
at byde jer velkommen til tre dage med musik for øre, fødder og øjne.
Du kan se programmet for jazzfesten på vores hjemmeside https://www.gladsaxejazzklub.dk/

Vi havde sidste koncert i det første halvår den 20. maj, hvor Mads Mathias Heise spillede. Med de to 
herrer Mads Mathias og Mathias Heise i front for et fantastisk hold af musikere, fik vi en aften med 
særdeles god musik.

Det var en meget fin afslutning på sæsonen, og på et forår, hvor alle koncerter på Hovedbiblioteket blev
udsolgt, men hvor det kneb mere med publikum på Intimscenen.

Til Gladsaxe budgetdag den 27. august er jazzklubben igen at finde i Musiklunden, hvor der vil være 
musik og dans sammen med andre foreninger i Gladsaxe.

Vi er rigtigt glade for at kunne præsentere: Jazzweekend i Gilleje.
Den 7.-9. oktober vil der igen være mulighed for at deltage i en weekend med dejlig veltillavet mad, 
fantastiske omgivelser og masser af fantastisk jazzmusik og så selvfølgelig hyggeligt samvær på Hotel 
Gilleleje Strand.

Fredag 7. oktober
Kl. 15.00-17.00: Ankomst/indlogering/kaffe-kage mm.
Kl. 18.00-20.00: Middag med 2-retters menu samt kaffe/te
Kl. 20.00-23.00: Koncert - River Jazz & Blues Band

Lørdag 8. oktober
Kl. 8.00-9.30: Morgenbuffet
Kl. 10.00-11.30: Ej Blåt Til Lyst
Kl. 12.00-13.00: Frokostbuffet
Kl. 13.00: På egen hånd i Gilleleje og omegn
Kl. 18.00-20.00: Middag med 3-retters menu samt kaffe/te
Kl. 20.00-23.00: Koncert - Jazz Vegaz

Søndag 9. oktober
Kl. 8:30-10.30: Morgenbuffet
Kl. 9:00-10:15: Koncert - Martini/Søndergaard på dansk
Kl. 10:15: Afslutning og afregning 

Du kan se programfolderen på Gladsaxe Jazzklubs hjemmeside https://www.gladsaxejazzklub.dk/ om 
et par dage.
Billetsalg kun for medlemmer er åbent til 3. juli, derefter kan ikke medlemmer købe billetter. Men det 
kan selvfølgelig bedst betale sig, at melde sig ind i klubben.
Pris pr. person i dobbeltværelse er Kr. 2.650,- for medlemmer. Vi kan desværre ikke tilbyde 
enkeltværelser.
Tilmelding til jazzweekend i Gilleleje kan ske her: https://medlem.gladsaxejazzklub.dk/event/details/i18

Efterårsprogramet i jazzklubben er på plads:

Fredag den 16. september - Mads Tolling Kvartet
Fredag den 23. september - Leonardo Pedersens Jazzkapel 60 års jubilæumskoncert
Mandag den 26. september - Cathrine Legardh Trio: ”Tribute til Monica Zetterlund”
Fredag den 28. oktober - Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband
Onsdag den 2. november - Jens Holtsøe & Morten Wittrock
Søndag den 13. november - Yasmin Børneafro
Fredag den 25. november - Red Hot Four+1
Fredag den 11. december - Swinging Sisters

https://www.gladsaxejazzklub.dk/
https://medlem.gladsaxejazzklub.dk/event/details/i18
https://www.gladsaxejazzklub.dk/


Sidst men ikke mindst vil vi ønske alle en rigtig god sommer og på gensyn i Jazzklubben den 16. 
september, hvor Mads Tollings kvartet indleder efterårsprogrammet.

På bestyrelsens vegne

Mette Stevns


