DJF Nyhedsbrev april

Så er det tid at betale kontingent, se nederst på siden.

Anders Mogensen har fået en Juno
for CD’en The North.
Musikerne er en international kvartet
bestående af David Braid piano,
Mike Murley sax, Finn Åman bas og
altså Anders på trommer. CD’en er
indspillet februar 16. Forarbejdet var
en lille turné i Canada i marts 2015.
Udsendt november 17 på Acco
Records, som er et canadisk
selskab. Musikken er skrevet af
David og Mike. Begge er gode
venner af DJF. De har været her
talrige gange som instruktører på
vore kurser - bl.a. big band kurser og

vores Kapelmester Uddannelse.
Det aktuelle samarbejde er startet fordi David Braid nogle gange besøgte
Anders og Konservatoriet i Odense via DJF. Vi elsker, når der opstår den slags
spin-off af vore aktiviteter. Det sidste nye er, at David er ansat son adjungeret
professor på Konservatoriet i Odense. Stort tillykke! Til vores formand.

DJF har atter i år fået støtte fra Styrelsen til at køre de såkaldte
rådhuskoncerter i egne, der er tyndt besat med jazzmusik. På vores
hjemmeside www.jazzmusiker.dk kan du se, hvordan man søger, og hvad
betingelserne er. Disse koncerter har f. eks. været med til at løbe Samsø
Festivalen i gang, så den nu er blevet en fast bestanddel af Samsøs kulturliv.

Anders Jacobsen (trb) skal spille med den amerikanske trombonist og
trompetist Dan Barrett under CPH Jazzfestival og har fået overtalt Dan til at
afholde en workshop for interesserede trombonister. Dan Barrett har spillet lead
trb i Benny Goodman’s Big Band og ligeledes hos Woody Hermann foruden at
have spillet med en del af Jazzens koryfæer. Anders har skaffet husly på
Rødovre Musikskole. Vi er blevet enige om at lægge det 10/7 kl. 11 – 14. Vi går
ud fra, at mange af Jer holder ferie her eller kan tage fri. Der bliver en pause,
så man kan fortære sin medbragte mad. Pris for deltagelse: 250 kr. eller 150 kr.
for medlemmer af DJF. Tilmelding til Erik Lahn på eriklahn@yahoo.dk. Betaling
kan foretages som anvist nederst på siden. Ønsker du yderligere info kan du
kontakte Anders Jacobsen på jazzbasun@gmail.com, mobil: 30287703.

Vi har ligeledes fået støtte af Styrelsen til at gentage vores succesrige
jazzcamp. Det bliver igen på Allerød Musikskole pga. deres fantastiske
lokaliteter og frivillige hjælpere og fordi der kan overnattes på skolen. Har I
jazzinteresserede børn eller venner og familie med ditto, så giv dem et praj. Det
bliver i oktober i de sidste 3 dage af efterårsferien. Alder 11 – ca. 19 år.

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, E-mail, telefonnr. og evt. instrument.
Du kan rekvirere et girokort hos Erik Lahn, hvis ikke du har mulighed for
elektronisk indbetaling.

