Generalforsamling
DJF nærmer sig vores årlige generalforsamling. Den finder sted 28/5 kl. 16 i Jazz Danmarks lokaler,
Nybrogade 12, 1203 København K
Dagsorden til generalforsamlingen 2017
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, øvrig bestyrelse og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Stemmeberettiget er enhver, som har betalt kontingent i 2017.
Forslag sendes til formand Anders Mogensen senest 20/5

Aktuel workshop
DJF afholder workshop i København med den norske tenorsaxofonist Petter Wettre og den canadiske pianist
David Braid:
5/5 kl. 16-18: Københavns Musikskole, Staldgade 29, 1699 Kbh V
Der er gratis adgang for DJF's medlemmer.
Yderligere oplysninger kan fås hos Anders Mogensen.

Formanden har ordet
Det forgangne år, for Dansk Jazzmusiker Forening, har været præget af nogle gode events.
Blandt disse kan jeg fremhæve Rådhuskoncerterne, som løbende sætter gang i Jazz i udkants Danmark,
samt en velbesøgt jazzcamp for unge mellem 10 og 19 år, som løb af stablen i uge 42 2016 på Syddansk
Musikkonservatorium i Odense. Sidstnævnte jazzcamp bliver gentaget i uge 42 2017, denne gang på Allerød
Musikskole. Der bliver mulighed for at overnatte på musikskolen, så mon ikke nogen af fynboerne fra sidste
år møder op?
Derudover byder DJF på en række big band kurser, med bl.a. gæstedirigenter som basunisten Mogens
Andreasen, saxofonisten Jerry Bergonzi og trompetisten Tim Hagans.
Keep Swingin’

Anders Mogensen

Kontingent
Det er 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

