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Dansk Jazzmusiker Forening

Niels Oldin er i gang med et projekt, hvor DJF har ydet et bidrag. Jens Søndergaard har
sendt os følgende tilbud til DJF-medlemmer:
Den forrygende Barytonsaxofonist Gary Smulyan spiller med dansk nonet i Jazzcup
mandag d. 18/5 kl 19:30
Barytonsaxofonisten Gary Smulyan som ligger #1 på Down Beats Readers Pool har
spillet med et utal af de store navn: Woody Herman, Thad Jones-Mel Lewis, Dizzy
Gillespie, Stan Getz, Joe Lovano etc etc.
Gary i øjeblikket på turne i Danmark arrangeret af Niels Oldin.
I en periode spillede han også med i Lee Konitz Nonet og det er bl.a. materiale herfra
han spiller til koncerten i jazzcup, som afslutning på en workshop arrangeret af Niels
Oldin og Jens Søndergaard i samarbejde med Dansk Jazzmusikerforening.
Der er tale om spændende numre og arrangementer af bl.a. ChickCorea, Wayne
Shorter, Thelonius Monk, Lee Konitz, Sy Johnson (arrangør for bl.a. Charles Mingus)
Besætning:
Lars Søberg (trp) Gary Smulyan, Niels Oldin og Jens Søndergaard (saxer) Anders
Jacobsen og Mogens Andresen (basuner) Carsten Svanberg (pno) Niels W.Knudsen
(bas) og Martin Olsen (trommer)

Tid: Mandag d. 18/5 kl 19:30
Sted: JAZZCUP, Gothersgade 107
Pris: Entre 80 kr. gratis adgang for DJF Medlemmer
Vi vil lægge en liste over medlemmer i døren, så hvis du ikke allerede har betalt
kontingent, kan du gøre det i henhold til oplysningerne nederst på siden.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 27/5 kl. 19 og afholdes i beboerlokalet på
Holger Danskes Vej 82, 2000 Frederiksberg.
Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring. Det handler om,
at vi skal bruge en statsautoriseret revisor, når regnskabet skal udarbejdes og
forelægges på generalforsamlingen. Paragraffen stammer fra dengang vi fik en støtte,
der i dagens kroner ville svare til ½ - 1 mio kr. Med de beløb, vi nu opererer med, er der
ikke krav fra Kunstfonden om denne revision. Vi har derfor dels omformuleret paragraf
14 og dels fjernet punktet ”Valg af revisor” fra Dagsordenen. Se ændringsforslaget...
En endelig vedtagelse vil kræve en ekstraordinær GF, da vi ikke regner med, at der vil
være beslutningsdygtighed på selve generalforsamlingen.
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.
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.
Brug gerne netbank, hvis du har en sådan! Du kan dog stadigvæk rekvirere et girokort
hos eriklahn@yahoo.dk.
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 evt. instrument.
Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne medlemsdatabasen.
Bestyrelsen i DJF

admin@jazzmusiker.dk

