DJF

Dansk Jazzmusiker Forening

Rådhuskoncerter - Kapelmester Uddannelse - Sax workshop - Økonomi - Kontingent

Rådhuskoncerter
For første gang nogensinde har DJF modtaget et beløb fra Kunstfonden til afholdelse af koncerter. Det er sket via et
projekt, vi har døbt Rådhuskoncerter. Ideen er at finde lokale folk i Udkantsdanmark, som brænder for jazz og så at
være med til at inspirere dem til at sætte ting i gang i deres område. Det kan være opstart af en jazzklub, oprettelse
af et big band eller noget helt tredje. Vi har som sædvanligt fået alt for få penge til dette ambitiøse projekt, men vi vil
prøve at gennemføre 6 koncerter i 2014.
Vi har sat de første 2 projekter i søen. Katrine Madsen skal synge med Great Danes Big Band i marts måned i en
nyoprettet jazzklub i Haslev. Vi har bevilget pengene, fordi der er en klar lokal forankring. Allerede mandag 17/2 kl.
20 spiller saxofonisten John Ruoco i en nedlagt biograf i Kalundborg igen baseret på nogle lokale ildsjæle, der
gerne vil have noget i gang. Morten Højring tager med for at komme med et oplæg og køre en diskussionsrunde. Vi
vil ligeledes gøre en del ud af formidlingen af selve musikken.
Hvis du sidder med en god ide til en lignende koncert, så prøve at kontakte formand Jesper Bodilsen.

Kapelmester Uddannelsen 2014
Kunstfonden støtter igen i år en gennemførelse af uddannelsen for 3die gang. Konceptet bliver pga. økonomien
noget anderledes i år. Det kommer til at bestå af 3 dobbeltmoduler: Direktion ved Frans
Rasmussen, Arrangering ved Phil Dwyer, Canada og Komposition ved hhv. Fuzzy og John Hollenbeck, USA. Fuzzy
og John har en dag hver. Vi satser på, at modulerne kører på Frøbel Seminarium. Det er dog ikke helt afklaret, da
seminariet snart overgår til at være kommuneskole. Bestyrelsen arbejder på at finde alternative lokaler til fremtidige
workshops.
De 3 moduler har en logisk sammenhæng, men er alligevel selvstændige forløb, som sagtens kan tages hver for
sig. Har man f. eks. kun tid til Frans’ Direktion, melder man sig til det og betaler kun for det. Yderligere oplysninger
og tilmelding tilErik Lahn. (Se planen)

”Klassisk” Kapelmester Uddannelse
Som noget nyt har vi også fået penge til at køre en uddannelse for dirigenter og instruktører af klassiske ensembler,
som gerne vil forsøge sig med at spille rytmiske ting. Det lyder ofte ikke særlig godt, når f. eks. et brass band
forsøger at spille ”jazz”. På uddannelsen dykker vi ned i jazzens væsen. Der bliver mulighed for at prøve at skrive for
jazz besætninger, ligesom man kommer til at dirigere såvel et jazz big band som et brass band. Uddannelsen vil
primært forløbe efter sommerferien og er endnu ikke skruet helt sammen. Blandt andet er økonomien ikke helt på
plads. Modul 1 kommer dog nok til at ligge i juni og køres af Frans Rasmussen og Niels Gerhardt. Uddannelsen
kan i øvrigt sagtens være relevant for foreningens egne medlemmer.

Sax workshop
Phil Dwyer, Canadas bedste saxofonist og en god ven af DJF besøger Danmark i maj og vi har straks shanghajet
ham til at køre en workshop 22/5 kl. 17.30 - 20. Sted: sandsynligvis Frøbel Seminarium på Frederiksberg. Phil når
ikke at komme til Odense eller Århus i denne omgang. Da Phil vil gøre en del ud af improvisation og bl.a.
demonstrere, hvordan man kan øve sig på at improvisere, kan workshoppen godt være interessant for andre
blæsere end sax’er. Tilmelding til Erik Lahn.

Økonomi
Vi har fået lidt flere penge fra Kunstfonden end, vi plejer, men man har øremærket beløbene til de ovennævnte
uddannelser. Det vil sige, at vi rent faktisk kun har medlemskontingenterne til at køre vore normale workshops og
masterclasses for. Der er en del af vore faste medlemmer, som ikke har fået betalt deres 2013 medlemskab. Det
er dog stadig muligt (se nedenstående)! Husk at skrive 2013.
Det er naturligvis også muligt for alle at betale kontingent for 2014 allerede nu.

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.
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