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Pressemeddelelse                                                                                    torsdag d.18.januar 2018 

Gladsaxe Jazzklub 

 

Årets første jazzaften 

 

Gladsaxe Jazzklub har i den nye sæson allerede afholdt to forrygende 

arrangementer med deltagelse af knap fyrre professionelle musikere. Nu følger en 

klubaften med et internationalt orkester bestående af musikere fra fem lande. Og 

New Orleans-jazzen har de alle som en fælles passion.  

Seks instrumenter, fem nationaliteter - og samme respektfulde kærlighed til New Orleans 
Jazz. Det er vel nok den bedste beskrivelse af United Nations Jazz Band.                     
Med nogle af de mest talentfulde klassiskspillende jazzmusikere udgør bandet en unik 
enhed, der sætter hinanden stævne, når lejlighed sig byder.  
                                        
Bandet blev dannet i 2009 og har i årene efter haft den svenske trombonist, Niklas 
Carlsson, som orkesterleder. Den charmerende svensker er en alsidig musiker, der 
favner mange genrer af jazzmusikken. Han har modtaget mange priser i sit hjemland – 
eksempelvis Louis Armstrong Award. Niklas Carlsson er også en talentfuld sangskriver.  
 
United Nations Jazz Band har tidligere besøgt Gladsaxe Jazzklub – og med stor succes. 
Musikerne fik hver især vist deres format, både som solister og i samspillet. Og det er hver 
eneste gang en fornøjelse, når musikere formår at smitte sit publikum med god energi. 
Man bliver glad indeni og husker aftenen, som en god musikalsk oplevelse. 
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Der kan derfor være en god grund til at tage til Kulturhus Telefonfabrikken, hvis man 
ønsker en fredag aften med livemusik af høj kvalitet, og hvor underholdningsværdien ikke 
er at foragte.  

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

Fredag 26. januar 2018 kl 20-23                                                                            
Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.                                                                                                          
For spisende deltagere åbnes dørene kl. 18.30  

 

Besætning:   Jerome Etcheberry (FR), trompet; Niklas Carlsson (S), trombone og vokal; 
Chris Tanner (AU), klarinet og vokal; Norbert Reijngood (NL), banjo; Kasper Tagel 
(DK), bas og Stefan Andersen (DK), trommer 

 

Entré:  80 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer  

 

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

 

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk 
 

Spørgsmål til billetkøb, ring gerne til: 
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91 

 

 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/

