
Omtale af arrangement                                                                       torsdag den 19. april 2018 

Gladsaxe Jazzklub 
 

International Jazz i Slotspavillonen 

 

 Bassisi, komponist og vokalist Kristin Korb er på turné i Europa og USA store dele af året – nu kommer 

hun til Bagsværd.   

UNESCO stiftede i 2011 en særlig mærkedag for jazz-musikken. Over hele kloden 
markeres ’International Jazz Day’ hvert år den 30. april – for femte år i træk også af 
Gladsaxe Jazzklub. Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø danner rammen om 
dette særlige arrangement. 
  

Gladsaxe Jazzklub ønsker at være blandt dem, der også i 2018 fejrer UNESCOs 
internationale mærkedag, som hyldest til jazzmusikken og dens evne til at forene folk på 
tværs af landegrænser og kulturer. Fejringen vil ske over hele kloden på denne dag. 

Og endnu engang vil mærkedagen blive fejret ved et hyggeligt aftenarrangement hos 
jazzklubbens gode samarbejdspartner, Aldershvile Slotspavillon, ved Bagsværd Sø.           
Aftenens livekoncert vil blive optaget, og Gladsaxe Jazzklubs femte CD-udgivelse vil 
herefter være en realitet. Den nye CD vil foreligge til præsentation i forbindelse med 
Gladsaxe Jazzfest i juni måned. 



Årets musikalske hovedperson er den amerikanske bassist, komponist og vokalist Kristin 
Korb. Det er sjældent, at man hører en jazzvokal synge og spille kontrabas samtidig – 
Kristin kan denne sjældne kunst.                                                                                       
Ved tidligere besøg i Gladsaxe Jazzklub har hun med stor faglig overbevisning vist sin 
musikalske evne til multi-tasking. 

Livekoncerten præsenterer Re-imagining Art Blakey – en hyldest til den amerikanske 
trommeslager og orkesterleder Art Blakey.                                                                     

Kristin Korb uddyber:                                                                                                            
’In 2019, we’ll be celebrating 100 years since the birth of Art Blakey. We’re starting the 
celebration early by re-imagining some of his greatest Jazz Messenger-projects through 
new original lyrics and arrangements that celebrate the contributions not only of Art 
Blakey, but those he worked with including Wayne Shorter, Lee Morgan, Bobby Timmons, 
Curtis Fuller, Freddie Hubbard, and more’. 

 

UNESCO-arrangementet finder sted i Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30, 

2880 Bagsværd  

 

Mandag 30. april 2018 kl 18–23                                                                          
Kl. 18.00 – 20.30: Velkomst og spisning                                                                              
Kl. 20.30 – 23.00: Koncert m/ liveoptagelse  
  

 Besætning: Kristin Korb (US), bas og vokal; Søren Møller, klaver; Morten 
Lund, trommer; Jesper Riis, trompet og Martin Almqvist, tenorsax.                                                           

 

Entré:  600 kr. pr. person                                                                                                 

OBS. I prisen indgår: Velkomstdrink, jazzbuffet, drikkevarer ad libitum under hele 

arrangementet, koncert og 1 stk. CD, når denne foreligger produceret. 

                                                                                               

Tilmelding:  www.gladsaxejazzklub.dk                                                       

 
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 25. april 2018                                                                                                         
Hvis du har spørgsmål til billetkøb, så ring gerne til:  
Jan Engblom: 28 40 37 15 eller Henning Tranberg: 44 44 16 91   
 


