
GLADSAXE JAZZKLUB
PRÆSENTERER

PROGRAM Fri entré til alle koncerter  Mad og Drikkevarer kan købes

fredag, lørdag og søndag den 19.-21. juni

FREDAG D. 19. JUNI

Norbert Susemihl

Brass� avour

Nola Love Manifest

 Storyville N.O. Jazzband

Før jazzen slippes løs

Louisiana Jazzband

Hede Hule Hot

Hans Knudsen Jump

www.gladsaxejazzklub.dk

Pladsen, Søborg Hovedgade 80

Kl. 16.00 - 18.00

Kl. 18.30-20.30 Kl. 11.30-13.30Kl. 14.30 - 16.30 Kl. 16.30-18.30

Pladsen, Søborg Hovedgade 80

Kl. 12.00 - 14.00

Aldershvile Slotspark, Bagsværd

            Kl. 10.30 - 11.15   Kl. 14.00 - 16.00

LØRDAG D. 20. JUNI SØNDAG D. 21. JUNI

’Norbert Susemihls Joyful Gumbo’ 
er et band med en meget høj 
standard af musikalsk kvalitet, 
musikalitet og fornemmelse for 
musikken. Bandets repertoire 
består af hele det store spektrum 
af nutidens New Orleans Music: 
Traditionel jazz - Ragtime - Calypso 
- Gospel - Funky Brassband Style - 
Rhythm & Blues.

Bandet består af håndplukkede 
musikere - normalt fra primært 
Skandinavien med mulighed for 
særlige gæstemusikere - der repræsenterer de bedste på deres 
respektive instrumenter.

Besætning:
Norbert Susemihl (D/DK), trompet, fl ygelhorn og vokal / Chris 
Tanner (Aus/DK), klarinet og vokal / Ole ”Fessor” Lindgreen, 
trombone / Hugo Rasmussen, bas / Mads Søndergård, piano og 
Andreas Fryland, trommer

’Brassfl avour’ er et ungt orkester, 
der har taget musikken fra 
New Orleans til sig. Bandet 
spiller traditionel jazz med en 
spilleglæde og en ungdommelig 
energi, der er sjælden i en genre, 
der efterhånden har et århundrede 
på bagen. ’Brassfl avour’ spiller 
musik, som på intet tidpunkt 
mister intensiteten og det gode 
drive. Musikken spilles med en 
musikalitet og en begejstring for 
den traditionelle jazz, der ofte får 
folk op af stolene og ud på gulvet. 
Dette har resulteret i , at bandet 
er et travlt orkester rundt om i 
jazzklubberne, og efterhånden er 
fast inventar på de danske jazzfestivaler.

Besætning:
Bjarke Nikolajsen, trommer og vokal / Magnus Bak, trombone 
og tenorhorn / Søren Pedersen, trommer / Casper Jensen, tuba 
/ Thomas Bryla, piano og Mads Rahbek, tenorsax og klarinet

’Storyville New Orleans 
Jazzband’ er orkestret, der på 
smukkeste vis viderefører den 
gamle New Orleans-spillestil. 
Orkestret blev dannet af 
erfarne New Orleansmusikere 
i 1980, og har lige siden 
udviklet sin stil, som er kendt 
for den ’åbne’ kollektive 
improvisation - med plads 
til den enkelte musiker og det enkelte instrument. Orkestret har 
valgt at videreudvikle de mange fi ne traditioner fra den originale 
New Orleans-musik, som man typisk hørte den med George Lewis 
og Louis Nelsons orkestre i 20’erne og 40’erne. Repertoiret består 
dels  af numre fra denne epoke, dels numre med rod i gamle 
amerikanske viser - og bliver desuden krydret med originale 
gospelmelodier og hymner. 

Besætning:
Ragnar Tretow, trompet / Leif Sivertsson, klarinet
Peter Goetz, trombone / Thomas Ahlner, trommer
/ Hampus Cinthio, piano / Karl Kronqvist, bas og
Poul Schwaner, banjo

’Louisiana Jazzband & Daimi’ 
er et etableret navn på den 
danske jazzscene. Bandet 
spiller udadvendt swingjazz af 
høj kvalitet og har altid været 
efterspurgt ved festivaler og 
klubarrangementer
- både herhjemme og i udlandet. 
Repertoiret er hentet fra 
’Jazzens Melodibog’, og blandt 
favoritterne er Fats Waller, Duke 
Ellington, Count Basie og Louis 
Armstrong. Slotsparken byder 
således også bysbarnet, Daimi, velkommen til årets jazzfest. 
Den populære jazz-sangerinde har samarbejdet med Louisiana 
Jazzband i en årrække - og det er der kommet megen god synergi 
ud af. 

Besætning:
Daimi, vokal / Bent Haastrup, trompet / Jesper Løvdal, alt– og
tenorsax / Cosmus Bræstrup, trombone / Peter Federspiel, bas /
Lars Brogaard, piano og Ole Givskud, trommer

Hans Knudsen afslutter 
’Gladsaxe Jazzfest 2015’ 
med sit Jump Band og 
særlige gæster - og der 
vil bestemt ikke blive 
fedtet med tingene i 
søndagens repertoire. 
Forvent derfor en 
musikalsk
New Orleans-gumbo af 
rhythm & blues, jump, 
soul, boogie-woogie og egne kompositioner - alt spillet med en 
råswingende sound. I forbindelse med søndagens afsluttende 
koncert præsenteres samtidig Gladsaxe Jazzklubs CD-udgivelse 
nr. 2. Og hvem vil ikke deltage i dette release-party sammen med 
hovedpersonen og bysbarnet, Hans Knudsen.

Besætning: 
Hans Knudsen, piano og vokal / Hans Leonardo Pedersen, sax / 
Jens Sølund, bas / Henrik Simonsen, trommer / Troels Jensen, 
guitar / Kira Martini, vokal / Ole Skipper Mosgaard, bas og Ole 
’Fessor’ Lindgreen, trombone

Nola Love Manifest fylder 
ørerne med dansksprogede 
sange om livet, døden og 
kærligheden. 

Morten Fischers 
livsanskuelser om stort og 
småt blandes op med lyden 
af New Orleans’ råswingende 
shuffl  e, intense boogie-
woogie og energifyldte second-line.

Der er lagt i ovnen til en hed eftermiddag, når det energiske 
seksmands kraftværk går på scenen. Klassikere som ’Mardi-Gras in 
New Orleans’, ’Jambalaya’, ’Never can tell’ og mange fl ere vil uden 
tvivl også stå på sætlisten under koncerten i Søborg. 

Besætning:
Morten Fischer, piano og vokal / Erik Kimestad, trompet
Mathias Petri, bas / Roald Elm-Larsen, tenorsax /Mikkel 
Aagård, trombone og Andreas Svendsen, trommer

Cirkus Panik 
præsenterer 
med stolthed 
forestillingen 
”Høns i manegen”.

Høns kan andet 
og mere end at 
lægge æg, særligt 
Cirkus Paniks 
specialtrænede høns, som til dagligt har deres gang på taget 
af vores cirkusbygning i Vanløse. I år debuterer de nemlig 
som cirkushøns i en gøglercirkusforestilling, som byder på et 
sandt menageri af skøre kugler, grinagtigt klovneri, knivskarpe 
gulerødder, et-hjul i rullende fart og ufattelig balance, legende let 
jonglering samt svimlende gulvakrobatik, som trodser
tyngdeloven. Kort sagt en tempofyldt og latterfremkaldende 
oplevelse for hele familien.

’Hede Hule Hot’ er et 
orkester, der fokuserer 
udelukkende på 
dansk jazz og 
jazzinspirerede 
revysange fra 
tiden før og under 
besættelsen. Det er bl.a. kendte navne som Leo Mathisen, Svend 
Asmussen, Gerda og Ulrik Neuman, der har inspireret orkestret. 
Men også mindre kendte navne som den amerikanske sangerinde
Valeida Snow har bidraget til sætlisten. I besættelsestiden blev 
både swingmusikken og revyen særligt populære, og mange 
revyer forsøgte - i det censurerede Danmark - at gå helt til 
stregen med åbenlys eller underforstået humor. Musikken 
og revyerne blev brugt både som en protestmulighed...og 
anledning til adspredelse. De erfarne musikere er kendt fra andre 
sammenhænge som fx Klüvers Big Band, Bourbon Street Jazz 
Band, The Rascal Swing Band og Ib Glindemans Orkester. 

Besætning:
Karolin Budtz, vokal / Finn Odderskov, saxofon og
klarinet / Jens Christian Kwella, guitar /
Kim Mikkelsen, bas og Lars Wagner, trommer
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