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* En ’release-koncert’, hvor Gladsaxe Jazzklubs CD nummer 4 bliver
præsenteret – og til en særlig fordelagtig pris.

Velkommen til Gladsaxe Jazzfest 2017 – den syvende 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 nummer 4 vil blive præsenteret. I år bliver det med den svenske trompetist, Björn Ingelstam, der har samlet gode venner fra jazzmiljøet til
lejligheden.
Tak til Gladsaxe Kommune for at støtte initiativer til musikalske aktiviteter 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 tre swingende jazz-dage i Gladsaxe!
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Fredag 16. juni . Kl. 16.00-18.00
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Doghouse Cats
Doghouse Cats er et syv-mands jump and jive orkester, der spiller musik fra
40’erne og 50’erne. Med hatten på skrå, blankpolerede sko og en tre-mands
blæsergruppe har musikerne skabt et band, der virkelig appellerer til dansefødderne.
Repertoiret rummer numre som ’In The Mood’, ’Buona Sera’, ’Just a
Gigolo’, ’Americano’ og mange andre iørefaldende og populære musikstykker.
Doghouse Cats har underholdt med stor succes i jazzklubber og under
festivaler – eksempelvis Riverboat Jazzfestival og Allinge Jazz Festival.

Besætning: Thomas Christensen, guitar og vokal; Kenneth Bay, klaver og vokal;
Claus Andreasen, trommer og vokal; Peter Høgfeldt, bas og vokal;
Claus Mott, trompet; Erik Pyndt, tenorsax og Rolf Mandix, trombone.
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Fredag 16. juni . Kl. 18.30 - 20.30
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Copenhagen
Blues Brothers
Copenhagen Blues Brothers leverer den vaskeægte Chicago Blues á la
Elwood og Jake Blues – kendt fra kultfilmen ’The Blues Brothers’.
Der er garanti for en fredag aften med råswingende blues, rythm’n’blues
og soulmusik, når den ni mand store besætning lukker op for godteposen.
I tidernes morgen, da Copenhagen Blues Brothers blev dannet, var det
en stor fælles kærlighed til soul- og bluesmusikken, der samlede musikerne.
Bandet trykker den af i sorte jakkesæt, solbriller og slips – og der kan forventes en musikalsk cocktail af den til tider overraskende slags.
Repertoiret indeholder bl.a. hits som ’Everybody Needs Somebody’,
’Rawhide’, ’Gimme Some Loving’ og ’Sweet Home Chicago’.
Besætning: Per Hansen vokal; Emil Lillelund, vokal;
Tobias B. Uglebjerg, guitar og vocal; Jens Zeuthen, bas og vokal;
Knud Mortensen, keyboard; Anders Kramshøj Bonfils, trommer; Roald Berg, altsax;
Tav Klitgaard, trompet og Brian Thorsbro, tenorsax.
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Lørdag 17. juni . Kl. 12.00-14.00
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Kira Martini
& MARTINI*S
Den 31-årige sangerinde, Kira Martini, udgav i marts måned et nyt album
fuld af nerve og sjæl. Varm vokaljazz. Endnu engang havde sangerinden
samlet orkestret, MARTINI*S, til lydoptagelse – en samling af stærke personligheder fra den danske jazz-scene. Musikere, som Kira værdsætter – og
fagligt respekterer, som dygtige musikalske håndværkere.
Kira Martini er kendt for at mixe genrer, og bevæger sig gerne omkring
i både de klassiske amerikanske standarder, moderne New Orleans-beats,
brasilianske rytmer og egne kompositioner. Og på den nye plade har lidt
afrikansk highlife også fået sneget sig ind.
Anmeldere kalder Kira Martini for en sprudlende karakter på den danske
jazz-scene. En dygtig sangerinde og fortolker, der kender sit instrument og
forstår at nuancere fraseringer og udtryk. Mange hjerter og stjerner er vundet.

Lørdag 17. juni . Kl. 14.30 -16.30
Spillested: ’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80

Tuesday Night
Brass Band
Tuesday Night Brass Bands månedlige koncert, den anden tirsdag i hver
måned på MOJO Blues Bar i Indre By, har fra starten i 2013 været et stort
tilløbsstykke for jazzelskere i alle aldre.
Bandet har denne lørdag bevæget sig uden for MOJOs gængse rammer.
2nd line, funk, jazz, rhythm’n’blues og soul inspireret af Dr. John, Rebirth
Brass Band, James Brown og The Meters er ingredienserne i bandets
gumbo. Musikken er således dybt forankret i rødderne fra New Orleans,
men peger samtidig fremad, fornyer og tilføjer sit helt eget udtryk.
Bandet består af nogle af landets bedste musikere indenfor jazz og
relaterede genrer bl.a. fra DR Bigband, Jazz Five, Wonderbrazz,
Torbjørn Risager Band og Brassflavour.

Besætning: Kira Martini, guitar og vokal; Mads Søndergaard, klaver og harmonika;
Peter Marott, trompet og flugelhorn; Ole ’Fessor’ Lindgren, trombone og
Morten Ærø, trommer.

Besætning: Johan Bylling Lang, sax; Henrik Bolberg, trompet; Peter Kehl, trompet;
Ole ’Fessor’ Lindgren, trombone; Ola Åkerman, trombone;
Søren Frost, stortromme; Esben Duus, trommer og Henrik Silver, sousafon.

6

7

Søndag 18. juni . Kl. 11.00-11.45
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Før jazzen slippes løs ...
Tag børnene og børnebørnene med til Slotsparkens Cirkusforestilling – og
inden rytmerne slippes løs for alle med hang til jazzmusikken.
Cirkus Panik er oplevelser og udfordringer. Det er klovnerier, akrobatik,
ethjulede cykler, ild og dramatik. Men det er langtfra et almindeligt cirkus.
’Vi vil nemlig både underholde – og underholdes’, fortæller cirkusdirektør,
Tatiana.
Cirkus Panik er et af de få tilbageværende, gammeldags gøgler-familie-cirkusser. Der er blevet turneret landet rundt i mere end 25 år – og der
flyder cirkusblod i årene.

Søndag 18. juni . Kl. 12.00 -14.00
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Maiken &
Fjeldtetten Dixie
Orkestret Maiken & Fjeldtetten kan fejre 25-års fødselsdag i 2017. Og det
skal bestemt også markeres i forbindelse med Gladsaxe Jazzfest.
Siden 1992 har det lille swingband været ét af de mest populære bands i
jazzklubber og under festivaler. Tæt på 100 jobs bliver det til om året.
Bandets ubestridte omdrejningspunkt er sangerinden, Maiken Christiansen. Med stor vitalitet og faglig dygtighed formidler hun de smukkeste numre
fra den swingende jazzsangbog.
Repertoiret er især inspireret af favoritterne: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday og Nat ’King’ Cole.
Besætning: Majken Christiansen, vokal; Per Rick, vokal, trompet og flugelhorn;
Jørn Nørredal, trombone; Mogens Johansen, klarinet og sax; Inge Andersen, piano;
Terkel Rimmer Hansen, bas; Mogens Kann Fjeldsøe, trommer.
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Søndag 18. juni . Kl. 14.30 -16.30
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

H.P. Lange & Band
H.P. Lange er en dansk bluesmusiker, der siden 1988 begyndte at optræde
professionelt med over 100 koncerter om året i Norden, Europa og USA. Den
akustiske bluesmusik er han adelsmærke.
H.P. Lange har i tidens løb indhentet mange anmelderroser og priser for
sin sangskrivning og for den instrumentale håndtering. Årets bluesnavn blev
han i 2011 med bl.a. følgende begrundelse: ’Prisen gives for din betydelige
indsats indenfor akustisk roots og delta blues. Priskomitéen har især lagt
vægt på din store indsigt i genren, på din autencitet i fortolkninger og egne
sange, og ikke mindst på din virtuose og karakteristiske finger-picking teknik’.
Slotsparkens naturscene giver næppe bluesmusikerne en smukkere
ramme.
Besætning: H.P. Lange, guitar og vokal; Dave Strevens, bas
og Jens Kristian Dam, trommer.
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Søndag 18. juni . Kl. 17.00-19.00
Spillested: Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø

Björn Ingelstam
Quintet
Mens jazzmusikere af tidligere generationer almindeligvis var tilknyttet en
bestemt stilart, oplever man i dag flere og flere unge musikere, der ubesværet spiller jazz over en bred front. Björn Ingelstam, er en af slagsen.
Björn Ingelstam er en svensk prisvindende trompetist med base i
New York siden 2013 – og af og til er han i København. Fra 15-års-alderen
begyndte han at træde sine musikalske barnesko – for snart at vække opsigt
med et både autentisk og autoritativt trompetspil.
Repertoiret søndag eftermiddag vil genremæssigt byde på mainstream,
dixieland – og egne kompositioner.
I anledning af UNESCOs fejring af International Jazz Day udgives en CDskive med Björn Ingelstam Quintet. En udgivelse med Gladsaxe Jazzklubs
mellemkomst. Søndagens sidste koncert bliver således en release-koncert,
hvor jazzklubbens CD nr. 4 vil kunne erhverves til en reduceret pris.
Besætning: Björn Ingelstam (S), trompet og vokal; Klas Lindquist (S), altsax og klarinet; Calle Brickman (S), klaver; Matthias Petri (DK), bas og Andreas Svendsen (DK),
trommer. Endvidere feat. Hans Ingelstam (S), trombone.
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Spillestederne
’Pladsen’, Søborg Hovedgade 80
Koncerterne fredag 16. juni og lørdag 17. juni

Bliv medlem af
Gladsaxe Jazzklub
Gladsaxe Jazzklub blev stiftet i 2007, og kan således fejre sit tiende år her i
2017. Klubben har sin base i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, tæt ved
Gladsaxe Rådhus.
I løbet af et kalenderår arrangeres både indendørs og udendørs koncerter
i forskellige af kommunens bydele. Samlet afvikler klubben 30-35 arrangementer på en sæson, og disse afvikles gerne i samarbejde med andre
foreninger eller kommunale kulturinstitutioner.

Jazzscene

Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø
Koncerterne søndag 18. juni

Jazzscene
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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, London og andre af Gladsaxe Kommunes
venskabsbyer, kirkekoncerter og meget mere.
Og ikke mindst er klubbens bestyrelse særlig stolt over at have designet
udviklingsprojekter som: Jazzens Saga (2014/2015) og Jazzens Stjerner
(2016/2017), der formidler viden om jazzens over 100-årige historie og om
dens særlige stilskabere. I 2017/2018 arbejder bestyrelsen på at fremme et
nyt temaprojekt: Jazzen i Danmark.

Kontakt for nærmere oplysning
Kasserer Jan Engblom, 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

Jubilæumsfest
Gladsaxe Jazzklub fejrer
sin 10-års fødselsdag
Lørdag 11. november 2017
Tilmelding kan ske via
Gladsaxe Jazzklubs hjemmeside
www.gladsaxejazzklub.dk

Bromølle Kro har siden 2011 dannet rammen om en årlig jazzweekend for klubbens
medlemmer.

For 7. år i træk afholdes en hyggelig jazzweekend på den gamle Vestsjællandske landevejskro – og også i jubilæumsåret med kendte musikere fra
den danske jazzscene.
Arrangementet finder sted på:
Bromølle Kro, Slagelsesvej 78, Jyderup, Kalundborg
Fredag 15. september – søndag 17. september 2017
Yderligere information om program, pris, tilmelding m.m:
www.gladsaxejazzklub.dk

Udpluk af underholdere: Chris Tanner Trio, Norbert Susemihl, ’Nulle’
og Hans Leonardo Pedersen
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Lørdag 11. november 2017
kl. 17.00-23.00
Grønnemose Skoles Festsal,
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg
Entré: 400 kr. pr. person.
I prisen indgår: Velkomstdrink,
2-retters menu og underholdning
ved et 12-mands swingband, ’Årets
Bluessanger 2016’ og hendes danske
musikvenner – samt en prisvindende
lokal bluespianist.

Når man fylder 10 år skal det fejres
– og gerne på den mest swingende
måde. Der lægges således op til en
stor jubilæumsfest med festklædte
medlemmer og prominente venner
af klubben.
Flere detaljer om denne fest
aften vil følge på klubbens hjemmeside og i 2017-nyhedsbrevene.
Besætninger: Bluespianist
Hans Knudsen, Miriam Mandipira &
Her Danish Friends,
Leonardo Pedersens Jazzkapel

Drikkevarer er ikke inkluderet.
Jubilæumsfesten er forbeholdt klubbens medlemmer.
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Stemningsbilleder fra
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