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Velkommen

Velkommen til Gladsaxe Jazzfest 2016 – den sjette af slagsen i samarbejdet 
mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub. 
 Som opvarmning til sommerens store og traditionsrige jazzfestivaler i fx 
Silkeborg, København, Aarhus, Maribo og på Femø, tilbydes der i Gladsaxe 
tre gratis jazzdage med høj musikalsk kvalitet.
 Også i år byder vi velkommen til yngre musikere som de mere erfarne. 
Jazzdagene præsenterer flere af jazzens genrer, hvor der bl.a. vil kunne lyttes 
til New Orleans-jazz, swing, blues, gospel, ragtime og funk.
 Søndagens sidste koncert bliver samtidig en ’Release-Koncert’, hvor 
jazzklubbens cd nr. 3 vil blive præsenteret. I år bliver det med den australske 
klarinettist, Chris Tanner, der har samlet gode venner fra jazzmiljøet til lejlig-
heden. 
 Tak til Gladsaxe Kommune for at støtte initiativer til musikalske aktivi-
teter i det offentlige rum. Og ikke mindst en stor tak for viljen til at styrke 
jazzmiljøet for byens borgere – og dens mange gæster.

Velkommen til nogle hyggelige jazz-dage i Gladsaxe !
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Fredag 17. juni . Kl. 16.00-18.00

OverJive
OverJive spiller energisk og råswingende musik, der denne fredag eftermid-
dag vil bringe danseglæden frem i enhver. Når bandet går på scenen med en 
perlerække af gode gamle jivehits på repertoiret, vil det være vanskeligt at 
holde sig i ro.
 OverJive meddeler, at når først bandet fyrer op for de swingende blæ-
serfigurer, de skarpe guitarriffs, den swingende kontrabas og den rockede 
herrevokal ... ja, så forplanter musikken sig helt automatisk ned i benene. 
 Kolleger i branchen fortæller, at bandet leverer et underholdende hel-
hedsshow, hvor spilleglæden vælter ud over scenekanten – og vækker 
minder fra forgangne tider.

Besætning
Mads Graver, vokal; Henrik Ørnsholt, kontrabas; Jens Muhlig, guitar;  
Knud Brock, trommer; Søren Høyer, trompet; Trompeter Hemming, trompet;  
Bo Steengaard Christensen, sax og Mikkel Aagaard Nielsen, trombone.
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Fredag 17. juni . Kl. 18.30-20.30

Besætning
Anna Pauline Andersson (SE), vokal; Christina Dahl (DK), saxofon;  
Lis Wessberg (DK), basun; Catrine Frølund (DK), klaver; Ida Kirstine Hvid (DK), bas 
og Cornelia Nilsson (SE), trommer/percussion.

Danmarks-

premiere !Sisters of Swing 

Dameorkestret Sisters of Swing hylder nogle af de skjulte, succesrige kvin-
der indenfor jazz, som står bag tekst, musik og arrangementer til nogle af 
vores mest spillede og elskede jazz-standards gennem tiderne. 
Nogle af dem, der står på programmet, er Dorothy Fields, Nancy Hamilton, 
Marian McPartland og Mary Lou Williams.
 Konstellationen Sisters of Swing, blev skabt til en koncert i Sve-
rige i sommeren 2014 af den svenske jazzsangerinde og sangskriver, 
Anna  Pauline. Koncerten blev så stor en succes, at det blev besluttet at 
danne et fast orkester. Et dameorkester, hvor man ikke kun hyldede kvindlige 
vokalister, men også komponister og tekstforfattere.
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lørdag 18. juni . Kl. 12.00-14.00

Tobacco
Tobacco startede i efteråret 2001 og har siden da spillet ca. 200 kon-
certer i Danmark og Polen. Kvintetten har optrådt som husorkester i det 
direkte TV-talkshow ’ZULU Late Night Live’. I showet optrådte Tobacco 
som backingband for kendte navne som fx Medina, Rasmus Nøhr og 
Julie  Berthelsen.
Tobacco spiller traditionel amerikansk musik fra dengang bedstemor var en 
værre én: CountryBlues, bluegrass, ragtime, N’Orleans, gospel, barbershop, 
skiffle, irsk og lidt jazz. De gamle numre genfortolkes med masser af energi. 
Man kan i det hele taget aldrig vide, hvad der sker, når Tobacco går på sce-
nen – koncerterne er fulde af improvisation.

Besætning
Morten Hansen, guitar/vokal; Jesper Andersen, klaver/harmonika;  
Ronni Hauptman, vaskebræt/vokal; Sine Bach Rüttel, banjo/vokal og  
Rasmus Nissen, kontrabas/vokal.
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Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Lørdag 18. juni . Kl. 14.30-16.30

Besætning
Samantha-Antoinette, vokal; Johan Bylling Lang, sax; Ola Åkerman, trombone; 
Hans Knudsen, piano; Jens-Kristian Andersen, bas og Andreas Svendsen, trommer.

Samantha-Antoinette er en blues- og jazzsangerinde fra kirkemiljøet i 
London. Hun har sunget gospel, blues og soul siden barnsben. Hendes 
smukke, varme og kraftfulde stemme har taget hende verden rundt som 
baggrundssanger for store internationale navne som fx Depeche Mode. 
 Samanatha-Antoinette ønsker efter mange år på landevejen nu at prioritere 
sin solokarriere og har kastet sin kærlighed på blues- og jazzmiljøet i Dan-
mark.
 Hun har medvirket i ’Porgy and Bess’ i Operaen i København, og mange 
af landets spillesteder og festivaler har haft hende på plakaten. 
 Denne eftermiddag deler hun scenen med fem kendte jazzmusikere fra 
det københavnske jazzmiljø.

Samantha- 
Antoinette  
Blues and  
Gospel  
Orchestra
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 10.30-11.15

Før jazzen slippes løs ...
Tag børnene og børnebørnene med til Slotsparkens Cirkusforestilling – og 
inden musikken slippes løs for alle med hang til jazzens rytmiske musik.
 Cirkus Panik er et af de få tilbageværende, gammeldags gøgler-fami-
lie-cirkusser. Der er blevet turneret landet rundt i mere end 25 år – og der 
flyder cirkusblod i årene.
 Det startede med cirkus og gøgl 
i gaden både herhjemme og inter-
nationalt. På et tidspunkt kom det 
første telt til, og familien begyndte 
at turnere rundt omkring i landet 
med sin forestilling. 
 I 2007 føjede familien en 
fysisk cirkusbygning til sit virke, 
hvorfra der i dag drives cirkus-
skole med professionel under-
visning i cirkus-artisteri.
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 11.30-13.30

Besætning
Kim Menzer, vokal og diverse blæs; Norbert Susemihl, trompet,  
Chris Tanner, klarinet; Nicolai Land, bas; Nicolas Kingo, piano og  
Andreas Fryland, trommer.

Kim Menzer  
Jazz & Blues Band
Kim Menzer Jazz & Blues Band spiller et traditionelt og klassisk repertoire 
og henter inspirationen fra jazzrødderne i New Orleans. Musikken er således 
en mangefarvet og underfundig blanding af jive, blues, gospel, foxtrot og 
caribisk musik samt nyere melodier med jazz- og swingpotentiale.
 Kim Menzer har præget den danske musikscene, langt over 50 år, både 
med jazz, blues, rock, og teater-musik. Han er ikke mindst bl.a. kendt fra 
bands som Burnin Red Ivanhoe, Røde Mor, Fujara, Birds of Beaty, samt sit 
samarbejde med et utal af danske musikere.
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 14.00-16.00

Jan Harbeck Quartet 
Dagbladet Politiken skrev i en jazz-anmeldelse: ’Engang havde København 
Ben Webster. Nu har vi Jan Harbech’. Og endelig får jazzklubben igen 
besøg af tenorsaxofonisten, der i en årrække så ubetinget har befundet sig i 
superligaen af dansk jazz.
 Denne søndag eftermiddag kommer han ikke som en del af ’Monday 
Night Big Band’ eller ’Tivolis Big Band’, men som sin egen. En prisvindende 
musiker, der med cd’en ’Variations in Blue’ fik et hav af anmelderroser. 
Dagens repertoire er ikke kun en hyldest til tidligere tiders musik – der er 
bygget en bro mellem inspirationen fra datidens jazz til nutidens.

Besætning
Jan Harbeck, tenorsax, Henrik Gunde, piano; Eske Nørrelykke, bas  
og Morten Ærø, trommer.
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Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Søndag 19. juni . Kl. 16.30-18.30

Besætning
Chris Tanner, klarinet; Mads Søndergaard, piano; Björn Ingelstam, trompet;  
Ole ’Fessor’ Lindgreen, trombone, Henrik Bay, guitar; Jens Kristian Andersen, bas 
og Morten Ærø, trommer.

Chris Tanner 
and The Good Onions
Klarinettisten Chris Tanner afslutter ’Gladsaxe Jazzfest 2016’ sammen med 
en række musikere, som han har spillet sammen med i løbet af de syv år, 
han har opholdt sig i landet. 
 I anledning af UNESCO’s markering af ’International Jazz Day’ ult-
imo april, udgiver Gladsaxe Jazzklub nu sin cd nr. 3 – og denne gang med 
Chris Tanner som hovedperson. Med det sammensatte lejlighedsband præ-
sentes en New Orleans-gumbo af jazzens mange genrer – og med klarinet-
ten i front. 
 I forbindelse med søndagens ’Release-koncert’ vil klubbens nye cd 
kunne erhverves til en reduceret pris. Og hoverpersonen selv vil være indstil-
let på at signere pladen for interesserede.
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Spillestederne

’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80
Koncerterne fredag 17. juni og lørdag 18. juni

Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø
Koncerterne søndag 19. juni

Jazz-
scene

Jazz-
scene
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Bliv medlem af 
Gladsaxe Jazzklub 

Gladsaxe Jazzklub blev stiftet i 2007 og har i dag over 500 medlemmer. 
Klubben har sin base i kulturhuset ’Telefonfabrikken’ – tæt ved Gladsaxe 
Rådhus.
 I løbet af et kalenderår arrangeres både indendørs og udendørs koncer-
ter i forskellige af kommunens bydele. Samlet afvikler klubben 30-35 arran-
gementer. Og vi gør det gerne i samarbejde med andre foreninger eller kom-
munale kulturinstitutioner. Af særlige arrangementer kan således fx nævnes: 
’Gladsaxe Jazzfest’, ’Jazz for børn – og deres voksne’, ’Jazz-weekend 
på Bromølle Kro’, ’Særlige jazz-events i Bibliografen og i Aldershvile 
Slotspavillon’, ’Jazz-rejser til New Orleans/USA og kommunens ven-
skabsbyer’. Og ikke mindst er vi særlig stolte over udviklingsprojekter som: 
’Jazzens Saga’ og ’Jazzens Stjerner’, der formidler viden om jazzens over 
100-årige historie og trækker store jazz-legender til byen.

Et års medlemskab af Gladsaxe Jazzklub koster 150 kr. For sidste halvdel 
af kalenderåret vil der kunne tegnes medlemskab for 75 kr.

Kontakt for nærmere oplysning
Kasserer, Jan Engblom: tlf. 28 40 37 15 eller formand, Ole Kjær: 28 18 62 31
Læs mere om Gladsaxe Jazzklub på hjemmesiden: 
www.gladsaxejazzklub.dk
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Jazz-weekend på Bromølle Kro
For 6. år i træk tilbyder Gladsaxe Jazzklub en jazz-weekend for klubmed-
lemmer på Bromølle Kro ved Jyderup. En hyggelig weekend med kroophold, 
live-musik, jazz-foredrag – og masser af dans.
 Den smukke gamle landevejskro stiller i år scenen til rådighed for: 
Kvintetten ’Hele Hule Hot’, kvintetten ’Henrik Munk & Plumperne’, ’Piano 
Battle’ mellem to pianist-generationer samt jazzlegenden trombonist, Ole 
’Fessor’ Lindgreen.

Weekenden er fastlagt til:
Fredag 16. – søndag 18. september 2016 

Læs mere om program, tilmelding, pris mm. på jazzklubbens hjemmeside: 
www.gladsaxejazzklub.dk

Tilmelding sker via billetsystemet på jazzklubbens hjemmeside
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Jazzens Stjerner
Gladsaxe Jazzklub har i 
2014 og 2015 gennemført 
projektet ’Jazzens Saga’ 
i tæt samarbejde med et 
oplysningsforbund og fire 
kommunale kulturinstitu-
tioner. Arrangementerne 
rettede fokus mod jazzens 
historie og udvikling helt 
frem til vore dage. ’Jazzens 
Saga’ blev begge år afviklet 
for fulde huse.

Nu følger fortsættelse: udviklingsprojektet ’Jazzens Stjerner’. En serie af 
nye arrangementer vil videreføre de gode erfaringer med at kombinere for-
tælling, live-musik og filmklip. Danske jazzeksperter og nogle af de dygtigste 
danske jazzmusikere vil over seks aftener – tre i dette år og tre i 2017 – for-
midle fortællingen om de største stilskabere indenfor jazzmusikken.

Projektets temaer er: 
’Jazzens Trompetister’, ’Jazzens Saxofonister’, ’Jazzens Pianister’ og  
’Jazzens Vokalister’.

Billetsalget starter 30. august 2016 kl. 10.00

Salgssteder: ’Bibliografen/Bagsværd’ og ’Gladsaxe Oplysnings Forbund’

OBS: Hold fra juni måned øje med program og omtale på samarbejdspart-
nernes hjemmesider – og i lokalavisen.
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