Nyhedsbrev juli 2017
I dette nyhedsbrev:
Gratis workshops for DJF medlemmer, Jazzcamp for børn og unge, referat fra generalforsamlingen.
Kære medlem!
Sommerens festivaler står for døren med masser af god jazz!
Men husk jazzen er i gang 365 dage 24/7! Så festivalerne er bare for at understrege, at jazzen kan vi ikke
undvære! Den er et "must".
Under CPH jazzfestival bliver der lejlighed til gratis at deltage i to masterclasses nemlig med
trompetisten Tim Hagans

onsdag d. 12 juli kl 14:00 på Betty Nansen, Frederiksbergs Alle 57 –
Frederiksberg
og med trommeslager Peter Erskine lørdag d. 15. juli kl 14:00 i Prøvehallen Porcelænstorvet 4 Valby. Tilmelding til Mathilde Lunderskov
Så har du endnu ikke betalt DJF’s beskedne medlemskontingent, så skynd dig at gøre det. Læs mere om
sommerens masterclasses...
I DJF har vi forskellige Big band kurser i gang. Resultatet af et af dem kan du høre under CHP Jazzfestival. Vi
har samlet et orkester med koryfæer som Tim Hagans og Anders Bergcrantz og mange flere, som vil
præsentere resultatet af deres workshop i Christiania.
Vi er så småt ved at gøre klar til vores Jazzcamp for unge mellem 11 og 19 år. I år foregår det på Allerød
Musikskole. Det er i uge 42, 20.-22. oktober, og lærerstaben tæller bl. a Jesper Løvdal, Pernille Bévort og
Thomas Buchreitz. Det bliver nogle fantastiske dage. Spørgsmål kan besvares af Erik Lahn. Der bliver en
begrænset mulighed for at overnatte på skolen for ”udenbys” deltagere. Se invitationen...
Professor Mogens Andresen har kørt workshops med 22 deltagere med emnet trombonegruppen i big
bandet.
DJF afholdt den årlige generalforsamling 28/5. Nye i bestyrelsen blev Rolf Mandix, trb og Helle Marstrand,
bas. Læs referatet...

Keep swingin'

Anders Mogensen
Kontingent
Det er stadig åbent for indbetaling af kontingent for 2017.
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.
Indbetaling
Dansk Jazzmusiker Forening c/o Bodil Madsen.
Netbank reg.nr. 9570 kontonr. 6322190. Du kan også indbetale til
Gironummer: 6322190 eller via
MobilePay nr: 61517997.
Opgiv venligst navn, adresse, mail-adresse, telefonnr. og evt. instrument.

Du kan rekvirere et girokort hos eriklahn@yahoo.dk, hvis ikke du har mulighed for elektronisk indbetaling.
Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne medlemsdatabasen.

Bestyrelsen i DJF

