Problemer med at læse denne email? Se det i din browser.

Dansk Jazzmusiker Forening

Vi har taget hul på de 10 Rådhuskoncerter, vi har fået bevilget penge til i år.
Således spiller Pernille Bévort med kvartet på Græsted Bibliotek søndag 13/4
kl. 14. Medlemmer kan søge en portion på 3.000 kr. pr projekt, hvis en række
kriterier er opfyldt (se formularen på http://jazzmusiker.dk/).

Big Band workshop
Basic Big Band på Fyn har gennemgået en meget vellykket workshop med
Katrine Windfeldt i weekenden 21/22 marts.
Master Class 13/4
DJF afholder en masterclass sammen med konservatoriet i Esbjerg.
Undervisere er:
Jesper Bodilsen - bas
Joe Barbieri - vokal
Nikolaj Bentzon - piano
Nico Gori - klarinet/saxofon
Tid & sted:
Syddansk Musikkonservatorium
Kirkegade 61
6700 Esbjerg
kl. 16.00-18.00
Pris: 100 kr, som betales på stedet. Man skal ikke tilmelde sig, men blot møde
op på dagen. For yderligere oplysninger kontakt jesperbodilsen@me.com

DJF har indledt et samarbejde med Benjamin Koppel. Vi har medfinansieret
projektet i en sådan grad, at DJF medlemmer tilbydes fri adgang til op til 8
forskellige workshops. Underviserne bliver stjernemusikere, som vi snarest vil
få sat navne på. Endvidere tilbydes DJF medlemmer 20% rabat på billetter til
Cowbells koncerter under jazzfestivalen. Vi skal sende dem en medlemsliste
op til festivalen, så der er grund til at få indbetalt kontingent og figurere på
denne liste.

DJF indkalder hermed til generalforsamling. Den finder sted onsdag den 27.5.
kl. 19, og afholdes i beboerlokalet i Jesper Bodilsens andelsboligforening på
Frederiksberg. Præcis adresse følger.
Dagsorden til generalforsamlingen 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
Valg af formand, øvrig bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag sendes til jesperbodilsen@me.com senest 13/5.

Det er ikke for sent at indbetale kontingent for 2015.
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, telefonnr. og instrument.

Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne
medlemsdatabasen.
Bestyrelsen i DJF

admin@jazzmusiker.dk

