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Pressemeddelelse                                                                                    torsdag d.03.januar 2019 

Gladsaxe Jazzklub 

 

 

Jazzstart med dobbeltkoncert 

    
Søndagsmatinéen præsenterer bl.a virtuoserne Mathias Heise og Kristian Jørgensen – og Cathrine Legardh 

 

Som noget nyt åbner Gladsaxe Jazzklub den nye sæson med en dobbeltkoncert. 

Den festlige nytårskur bringer fra søndagens middagsstund nogle af landets 

dygtigste jazzmusikere til kulturhuset, Telefonfabrikken.   

To populære orkestre fra tidligere afholdt musikprojekt er inviteret til at starte den nye 
sæson. Programmets repertoire vil være bredt sammensat med guldalderjazz fra 
1920’erne og 1930’erne – og til herlige dansk-svenske ballader i den bedst swingende stil. 
De medvirkende musikeres egne favoritnumre bliver der også plads til undervejs. 
 
Gladsaxe Jazzklub præsenterer ved samme arrangement sit program for 2019. Med årets 
mange varierede koncerter og events fastholder klubben kursen med høj musikalsk 
kvalitet – og med tilbud, der både kan behage og udfordre.                                                     
Den populære Intimscene på hverdage i kulturhuset fortsætter med smallere jazzgenrer, 
unge talenter og nye musiker-konstellationer. Kommunal opbakning til denne supplerende 
musikplatform gør det fortsat muligt med dette tilbud. 
 
Udendørs jazz-arrangementer kan musikinteresserede borgere i Gladsaxe Kommune 
også se frem til. En indgået partnerskabsaftale mellem kommunen og jazzklubben har 
sikret Gladsaxe Jazzfest hver juni måned i de næste 4 år. 
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Arrangementet finder sted i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8,  
2860 Søborg  
 

Søndag 13. januar 2019 kl 13.00 - 17.30                                                                            
Dørene åbnes kl. 12.30 for koncertgæster.                                                                                                            

 

Besætninger:                                                                                                                                                       

 

Guldalder Kapellet:                                                                                                          
Peter Jensen, kapelmester/basun; Kristian Jørgensen, violin; Mathias Heise, 
mundharpe; Peter Rosendal, klaver; Ole Skipper, bas og Esben Laub von Lillienskjold, 
trommer. 
 
JC Trio feat Cathrine Legardh:                                                                                       
Jacob Christoffersen, klaver; Cathrine Legardh, vokal; Jesper Bodilsen, bas og  
Zoltan Czörsc, trommer. 

 

Entré: 100 kr. for medlemmer / 140 kr. for ikke-medlemmer  

 

Traktement:  Gode tilbud fra jazzklubbens bar og velassorterede kaffe-/kagebord – 
herunder champagne og kransekage.  

 

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/

