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Pressemeddelelse                                                                              torsdag d. 30. november 2017 

Gladsaxe Jazzklub 

 

Swingende New Orleans-jazz slutter sæsonen 

 
Fredag aften afslutter Gladsaxe Jazzklub sin jubilæums-sæson med en omgang 

New Orleans-musik, når den er bedst. Og en særlig bog-release indgår som en del 

af programmet – ’20 fantastiske år med Papa Bue’ ligner en god jule-boggave. 

Bassisten, Jens Sølund, står bag bogværket. 

Jazzklubbens sæson 2017 har budt på 40 koncerter og særlige events, og over 200 

professionelle musikere har besøgt klubben i løbet af 2017.                                                   

Et kig på 2018-programmet viser med al tydelighed, at niveau og omfang fastholdes af 

klubbens bestyrelse. 

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et swingende seks-mands- band med en høj 
standard af musikalsk kvalitet – og med særlig fornemmelse for New Orleans-musikken. 
Meget rost for præstationer ved klubkoncerter og festivaler.                                         
Bandet blev dannet i 2002 og består i dag af håndplukkede musikere fra fem nationer.  

Musikerne præsenterer et bredt repertoire, der viser hele spektret af New Orleans Music –
fra jazzens begyndelsen og til nu: En ren gumbo af Traditionel Jazz, Ragtime, Calypso, 
Swing, Gospel, Rhythm & Blues og Funky Brass Band-numre. 
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Bandet blander stilarterne respektfuldt og udvikler nye rytmiske retninger, forbundet af 
kapelmesterens omfattende kendskab til kompositioner, kultur og sammenhæng med 
de musikalske rødder. Det store udvalg af numre og deres friske og energiske fortolkning, 
gør bandets optræden til en inspirerende og mindeværdig musikalsk oplevelse. 

Norbert Susemihl (trompetist, sanger og trommeslager) har udlevet sin musik igennem 
årtier: Vidt omrejsende med New Orleans-musik, pendler han mellem internationale 
festivaler og lokale klubkoncerter, sit andet hjem i New Orleans, sin fødeby Hamburg og sit 
danske hjem i Præstø.  

Næppe fås en bedre musikalsk afslutning på Gladsaxe Jazzklubs jubilæumsår 

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

Fredag 08. december 2017 kl 20-23                                                                             

Kl. 18.00 åbnes dørene for spisende deltagere.                                                                                  
Kl. 19.00 åbnes for koncertgæster                                                                                                       
Kl. 19.15 bog-release: ’20 fantastiske år med Papa Bue’ v/ Jens Sølund                                           
Kl. 20.00 starter koncerten  
 

Besætning:   Norbert Susemihl (D), trompet, flugelhorn og vokal; Chris Tanner (AU), 

klarinet og vokal; Hans Ingelstam (S), trombone; Jens Kristian Andersen (DK), bas; 
Jan-Hendrik Ehlers (D), piano og Torstein Ellingsen (N), trommer. 

 

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

 

Spisning: 120 kr. pr. kuvert. Maden leveres af Ostedelikatessen  

 

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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