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Rådhuskoncerter
DJF har modtaget et beskedent beløb til hjælp med at gennemføre i alt 6 koncerter rundt om i landet fortrinsvis i
yderområder, eller områder, som kunne trænge til en kultur indsprøjtning. Koncerterne forudsætter medvirken af
lokale ildsjæle og kommunal støtte. Men kan ellers tolkes bredt. Det er første gang foreningen får støtte til at
gennemføre koncerter, så vi håber på, at det kan brede sig i de kommende år til glæde for foreningens
medlemmer.
Vi har indtil nu gennemført 2 projekter, det seneste med Katrine Madsen og Great Danes Big band i en nystartet
jazzklub ved Haslev.
Vi har nr. 3 på bedding. Det bliver en koncert i Græsted 23/5 med en oktet bygget op omkring Phil Dwyer, Canada og
med saxofonisterne Pernille Bévort, Katrine Suwalski, Maria Faust og Sarah Elgeti.
Vi modtager gerne forslag til koncerter f. eks. på Fyn og i Jylland. Tilskud pr koncert er godt 1½ tarif. Hvis man er en
trio eller kvartet, er det trods alt mærkbart.

Kapelmester Uddannelser 2014
Der er to af slagsen i år. En opfølger på kapelmesteruddannelserne i 2012 og 1013 samt et nyt koncept for
dirigenter og instruktører, som fortrinsvis arbejder med klassiske musikere.
Forskellen på de to kurser er således især dem det går ud over, nemlig orkestermusikerne, som er jazzfolk i det
første tilfælde og klassiske musikere i det andet.

KMU 3
Jazzuddannelsen er lidt anderledes end de to foregående år og kan opfattes som efteruddannelse, hvor man kan
dykke ned i emner, der vigtige for en. Der er mere teori, så man når længere. Det er ikke obligatorisk at tage alle
moduler, men man kan melde sig til det enkelte modul. Vi kunne godt bruge nogle tilmeldinger til Arrangering med
Phil Dwyer 24/25 maj samt til komposition med hhv. Fuzzy 21/6 og John Hollenbeck 22/6. Phil er en dygtig skribent,
som har arrangeret for mange typer besætninger, og er en særdeles dygtig underviser. Fuzzy og John Hollenbeck
er enere på hver deres felter.
Et direktionsmodul med Frans Rasmussen kommer til at ligge langt henne på året. Se i øvrigt
planen! Kontakteriklahn@yahoo.dk for uddybende forklaring og tilmelding!
.

Det store ensemble og jazzsproget
Uddannelse for klassiske dirigenter og instruktører.
Vi søger deltagere til denne uddannelse nu. Den vil også være yderst relevant, hvis du kommer fra den rytmiske
verden og gerne vil prøve at arbejde med ”klassiske” musikere. Selvom du ikke synes det er relevant for dig, så vis
det gerne til kolleger eller bed dem kontakte kursusledelsen, som består af dirigent Frans Rasmussen,
trombonisten Niels Gerhardt eller Erik Lahn, begge fra DJF’s bestyrelse. Læs mere om uddannelsen og se planen.
.

Sax workshop med Phil Dwyer
Man kan tilmelde sig nu til Erik Lahn. Workshoppen finder sted på Frøbel Seminarium torsdag 22/5 kl. 17.30 - 20.
Phil skiftes med Mike Murley til at blive kåret som årets saxofonist i Canada. Vi har kørt sax workshop med ham
tidligere, og det kan varmt anbefales. Skulle der dukke en trompetist eller trombonist op, vil de heller ikke fortryde
det. Tilmelding til Erik Lahn.

Generalforsamling 2014
Denne finder sted søndag 25/5 på Frøbel Seminarium. Mere herom senere. Hvis du har nogle ideer, du gerne vil
forfølge eller blot er interesseret i at gøre et stykke arbejde for foreningen som bestyrelsesmedlem, suppleant eller
konsulent, kan du kontakte vores formand på mail@jesperbodilsen.dk

Kontingent
Brug gerne netbank til at indbetale kontingentet, hvis du har en sådan! Du kan dog stadigvæk rekvirere et girokort
hoseriklahn@yahoo.dk.
Det koster 200 kr. om året eller 100 kr., hvis du er under 26 eller over 60, at være med til at støtte foreningens
kvalitetsarbejde for dansk jazz.
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

