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Kapelmesteruddannelserne (KMU)
For jazzuddannelsen har vi flyttet Frans Rasmussens direktionsmodul til 12. november. Vi kører Arrangering med Phil Dwyer 24-25. maj 10-15 på
Frøbel Seminarium. Der er stadigt åbent for deltagere. Det samme gælder
Komposition med hhv. Fuzzy og John Hollenbeck 21-22. juni. Henvendelse
tileriklahn@yahoo.dk.
For de af jer, der har lyst til at give jer i kast med f. eks. brass bands eller
andre klassiske ensembler, har vi et modul 30-31. august. Her vil du kunne
møde andre deltagere, som er klassiske dirigenter, der skal få klassiske
ensembler til at spille rytmisk musik. Henvendelse
til eriklahn@yahoo.dkeller post@nielsgerhardt.dk

Workshops
Sax workshop med Phil Dwyer
Der er stadig ledige pladser på sax-workshoppen med Canadas bedste
saxofonist Phil Dwyer.
22/5 kl. 17.30 -20 på Frøbel Seminarium. Tilmelding til eriklahn@yahoo.dk.
Trombone workshop med Mogens Andresen
Vi har besluttet at afholde en trombone workshop med Mogens Andresen,
mangeårig professor på Konservatoriet. Så det er lidt af et scoop, vi har
gjort. Vi tager udgangspunkt i et stykke Mogens har skrevet for 8 tromboner
og diskuterer så instrumentet derudfra. 19/6 kl. 19.15 -21.45 på Frøbel
Seminarium. Tilmelding til eriklahn@yahoo.dk.

Rådhusprojekter
Vi er i gang med det tredje ud af 6 projekter. Det finder sted fredag 23/5
på Græsted Bibliotek og kan absolut anbefales. Vi har samlet en fantastisk
oktet under ledelse af Katrine Suwalski, sax. Den omfatter Phil Dwyer,
Pernille Bévort, Sarah Elgeti og Maria Faust på sax’er samt Marie Louise
Schmidt, Helle Marstrand og Dennis Drud i rytmegruppen. Der bliver spillet
arrangementer af Phil, Pernille, Sarah og Maria.

De resterende 3 projekter må kommer efter sommerferien. De er endnu ikke
planlagt, så ideer modtages gerne. Forudsætninger: Område fattigt på jazz.
Lokal forankring og kommunal medfinansiering.

Generalforsamling
Vi afholder som tidligere nævnt generalforsamling.
Tid: 25 maj kl. 16.
Sted Frøbel Seminarium, Frederiksberg.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter (Kandidat til formandskabet
haves.)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være formand Jesper Bodilsen i hænde
senest 19. maj 2014.

Kontingent
Indbetal kontingent for 2014.
Brug gerne netbank, hvis du har en sådan! Du kan dog stadigvæk rekvirere
et girokort hos eriklahn@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
gernemedlemsdatabasen.
Bestyrelsen i DJF
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