
 

 

International Jazz Day gennemføres i nye klæder 

JazzDanmark offentliggør nu et omfattende erstatningsevent for UNESCO’s mærkedag for jazzen, der i år skulle have været fejret ved 

et storstilet arrangement i Tivoli d. 30. april. På grund af Coronakrisen fejrer vi jazzen med udendørs koncerter i hele landet, som du 

kan høre hjemmefra - enten gennem vinduet eller via live stream. Den planlagte jazzklubkonference og koncert i Glassalen afholdes 

senere på året.  

 

JazzDanmark kan nu offentliggøre nu et omfattende erstatningsevent, hvor de koncerter, der skulle være afviklet i Tivoli, bliver flyttet ud 

i landet, så musikken stadig spiller d. 30. april. Det sker i samarbejde med Baggårdsjazz, et af de mange projekter opstået under 

coronakarantænen. Her har jazzmusikere spillet koncerter i baggårde rundt omkring i landet med publikum i sikker afstand fra vinduer 

og altaner. Over 50.000 lyttere har fulgt med på de livestreams, der er sendt ud via Facebook. Her vil det være muligt for 

jazzklubmedlemmer, der havde planer om at deltage i dagen at følge med på livestream. Find Baggårdsjazz på Facebook her.  

 

JazzDanmark ønsker med eventet at fejre jazzen behørigt på den officielle mærkedag og vil samtidig sørge for, at de mange bookede 

musikere ikke går glip af de aftalte honorarer. Der er indgået en aftale med Augustinus Fonden, som i forvejen støttede projektet, om at 

deres bevilling konverteres til denne nye udgave af International Jazz Day. 

 

Tivoli åbner først 1. maj 

Tivoli har på grund af coronakrisen udskudt åbningen af haven til 1. maj, derfor kan International Jazz Day ikke gennemføres. 

 

Konference og koncert i Glassalen afholdes senere 

Forberedelserne til den store jazzklub-konference skal heller ikke gå til spilde. Vi har valgt at udskyde den til sensommer eller efteråret, 

og konferencen vil efter planen stadig blive afholdt i Tivoli. Fokus vil stadig være at samle forkvinder og -mænd og for de over 100 

jazzklubber, der findes i Danmark, og vil på den nye dato også komme til at dreje sig om livet som jazzklub efter coronakrisen.  

Storkoncerten One Hundred, der skulle markere Charlie Parker 100 års fødselsdag i Glassalen, bliver også udskudt til sensommer eller 

efterår. Der er et stort puslespil, der skal gå op, da Tivoli p.t. flytter rundt på flere forestillinger og udskudte koncerter og events, så dato 

for både konference og koncert vil blive offentliggjort senere.  

Planen er på nuværende tidspunkt at afholde jazzklubkonferencen på samme dag som One Hundred-koncerten.  

Partnerne bag projektet arbejder på at gennemføre International Jazz Day i 2021 med henblik på at samle medlemmerne fra alle de 

danske jazzklubber til en festdag for jazzen. 

 

 

Sisters of Jazz er et af de bands, der skulle have optrådt i haven d. 30. april til International Jazz Day. 
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Billetter refunderes  

Har du allerede købt billet til koncerten One Hundred kan de enten beholdes og bruges til erstatningskoncerten, eller de kan 

refunderes. Dette sker ved at henvende sig til box office i Tivoli på 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?  

Kontakt projektkoordinator William Danstrup på 

 

Har du allerede købt billet til koncerten One Hundred kan de enten beholdes og bruges til erstatningskoncerten, eller de kan 

refunderes. Dette sker ved at henvende sig til box office i Tivoli på info@tivoli.dk. 

projektkoordinator William Danstrup på william@jazzdanmark.dk eller på +45 6167 1830 

 

Har du allerede købt billet til koncerten One Hundred kan de enten beholdes og bruges til erstatningskoncerten, eller de kan 

 


