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Workshops - Ekstraordinær Generalforsamling - Kontingent
Halv pris på en række events
DJF har indgået et samarbejde med Benjamin Koppels organisation. Det betyder at vore
medlemmer kommer ind til halv pris ved en række events. For at systemet ikke vil blive
misbrugt, har vi udarbejdet nedenstående direkte links kun til vore medlemmer.
Til Summer Jazz 2014 inviterer Cowbell for første gang til masterclasses, der er åbne for
publikum. Der vil blive mulighed for at følge arbejdsprocesserne inden for jazzmusik og
udvikling af musikerens talent indenfor komposition, improvisation og instrumentbehandling.
Cowbell ønsker med dette nye tiltag at skabe tradition for masterclasses på den danske
jazzscene til glæde for såvel musikere som publikum. Dansk Jazzmusiker Forenings
medlemmer får 50 % rabat på disse masterclasses. Prisen er således 50 kr. i stedet for
100 kr (ekskl. gebyr). Køb billet via Billetlugen med links herunder.
7. juli kl. 12.00, Betty Nansen Teatret: Benjamin Koppel (s), Scott Colley (b), Brian Blade
(dr)
Masterclass med den verdensberømte amerikanske trommeslager Brian Blade, den
erfarne bassist og kapelmester Scott Colley samt den danske saxofonmester Benjamin
Koppel. Brian Blade er verdensberømt for sit band Brian Blade & The Fellowship Band,
mens Scott Colley både er en række stjerners førstevalg på bassen og også har en stribe
egne udgivelser bag sig. LINK: http://burl.dk/jimvuj
7. juli kl. 14.00, Betty Nansen Teatret: Danilo Pérez (p) & John Patitucci (b)
Masterclass med en af verdens mest anerkendte moderne jazzpianister og komponister
Danilo Pérez. Han har gennem tiden har spillet med Dizzy Gillespie, Wayne Shorter and
Joe Lovano. På Summer Jazz afholder han masterclass med den Grammy-vindende
bassist John Patitucci. Patitucci har både udgivet 12 albums som bandleder, men har også
medvirket på udgivelser med Chick Corea, Herbie Hancock og B.B. King.
LINK:http://burl.dk/savqg7
9. juli kl. 12.00, Prøvehallen: Kenny Werner (p)
Masterclass med den amerikanske Grammy-nominerede stjernepianist og anerkendte
underviser Kenny Werner. Werner er forfatter til bogen ”Effortless Mastery – Liberating the
Master Musician Within", en mental metode, hvor han arbejder med musikeres barrierer
overfor kreativitet og med at tilføje et mere afslappet fokus på musikken.
LINK:http://burl.dk/lst3lk
10. juli kl. 12.00, Prøvehallen: Ari Hoenig (dr) & Johannes Weidenmueller (b)

Hoenig er en garvet underviser på New York University og New School, New York. Han
underviser verden over og har forfattet undervisningsbøger i melodisk trommespil og
polyrytmik, ligesom han har en fast klumme i magasinet Modern Drummer. Weidenmueller
har undervist på New School, New York siden 1997. Han er desuden tilknyttet som
underviser på en lang række højt profilerede universiteter i USA, og har spillet med bl.a.
Norah Jones, Wynton Marsalis og Joshua Redman. Han er desuden forfatter til to
bestsellers om polyrytmik. LINK: http://burl.dk/e1i7ym
Der er gratis entré til masterclasses ved køb af billet til en af kunstnernes øvrige koncerter
under Summer Jazz. Læs mere om dette og se øvrig info på www.summerjazz.dk.

Workshops
Trombone workshop med Mogens Andresen er nu fyldt op.
Komposition workshop med Fuzzy hhv. John Hollenbeck 21/22 juni. Der er stadig ledige
pladser.

Ekstraordinær Generalforsamling
Mandag 23/6 kl. 10 i JazzDanmarks lokaler, Blegdamsvej 4.
Vi skal godkende regnskabet efter en mindre justering, men det primære er at diskutere
foreningens fremtid herunder hvilke typer projekter, vi skal søge penge til hos Kunstfonden.
Dagsorden
1. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
2. Valg af revisor
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal sendes til formand Jesper Bodilsen.

Kontingent
Indbetal gerne kontingent for 2014, hvis ikke du allerede har gjort det. Så er du med til at
støtte foreningens kvalitetsarbejde for dansk jazz.
Brug gerne netbank, hvis du har en sådan! Du kan dog stadigvæk rekvirere et girokort
hoseriklahn@yahoo.dk.
Medlemskab koster 200 kr. om året eller 100 kr., hvis du er under 26 eller over 60.

Dansk Jazzmusiker Forening c/o Jacob Roved.
Netbank reg.nr. 9570 kontonr. 6322190.
Du kan også indbetale til Gironummer: 6322190
Opgiv venligst navn, adresse, mail-adresse, telefon nr. og instrument.
Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne medlemsdatabasen.
Bestyrelsen i DJF

