Dansk Jazzmusiker Forening

I DJF ser vi på 2015 med store forventninger, da vores tildeling fra Kunstfonden er øget lidt i forhold til sidste år. Hvis du ikke allerede har
fornyet dit medlemskab så er der al mulig grund til at få det gjort allerede nu. Efter nogle år med vores kapelmesteruddannelser vil vi i
dette nye år og fremadrettet vende tilbage til vores kerneydelser og tilbyde vores medlemmer flere muligheder for at arrangere og deltage
i en bred vifte af masterclasses. Vi har ansøgt Kunststyrelsen og fået 70.000 kr, der er øremærkede til videreuddannelse af improviserende
musikere og som skal anvendes til workshops og masterclasses. I DJF er vi allerede i gang med at finde spændende undervisere og
derudover vil vi opfordre vores medlemmer til at bruge deres netværk og foreslå andre mulige kandidater. Har du en ide eller et projekt
med en musiker/underviser, som kunne være interessant at lave en masterclass med, så kan du ansøge DJF om støtte til at afvikle den.
En anden pulje vores medlemmer kan ansøge om er vores "Rådhuspulje". Her har vi 10 x 3.000 kr til at støtte koncerter i områder med få
kulturelle udbud. Målet med puljen er at få den improviserende musik bredere ud i Danmark og få gødet jorden for at lokale musikelskere
og ildsjæle kan starte koncertforeninger tættere på de små lokalsamfund. Vi lægger vægt på en god formidling af musikken.
For begge puljers vedkommende er det DJF´s bestyrelse, der gennemgår ansøgningerne og bestemmer hvad der er støtteværdigt for at
sikre kvalitet, forskellighed i repertoire og geografisk placering af master classes/koncerter. Gå ind på vores hjemmeside
www.jazzmusiker.dk og download et ansøgningsskema. Der findes et nyt skema vedrørende ”Rådhuskoncerterne”. Ansøgningsfristen er
løbende.
Som formand for DJF håber jeg at vores medlemmer vil tage disse nye tiltag til sig og jeg ser frem til at præsentere en masse inspirerende
undervisningsforløb i 2015.
Et godt nytår til jer alle
Mange hilsner
Jesper Bodilsen
Formand for DJF

Det har vist sig, at mange har svært ved at huske at indbetale kontingent, når det sker elektronisk. Vi har ikke længere råd til at sende
girokort ud, så hvorfor ikke lægge betalingen ind som en standardbetaling, så du ikke skal huske på det hvert år? Vi sender normalt en
opkrævning ud i april op til generalforsamlingen via nyhedsbrev, men hvorfor ikke få det gjort det med det samme?
Medlemsindbetalingerne betyder, at vi kan køre flere projekter pr år.
Info
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 gerne medlemsdatabasen.

Bestyrelsen i DJF

