Efterårssæsonen er kommet rigtig godt i gang. DJF har netop afholdt Jazzcamp for
børn og unge. Det blev en vellykket weekend i slutningen af uge 42, hvor Allerød
Musikskole lagde lokaler til afholdelsen af campen. Ca. 35 unge mennesker i
alderen 10-20 år medvirkede. Det er skønt at DJF har mulighed for at præge
morgendagens unge musikere.

DJF jazzdage er lige om hjørnet. I år får vi besøg af den canadiske trombonespiller

Alastair Kay, som regnes for en af de allerypperste på sit instrument. Udover at
arbejde med 2 big bands på Sjælland, spiller Al med ved DJF Jazzdage 14/11 på
Anexet i Kerteminde og 18/11 på LiteraturHaus i København. I Kerteminde spiller Al
først med Basic Big Band fra Svendborg, derefter med en, til aftenen sammensat
trio, med Carl Winther, Helle Marstrand og undertegnede. Ved koncerten på
LiteraturHaus spiller Al med 5 andre fantastiske basunister fra Øresundsregionen.
Det skal nok blive festligt.
Selvom P8 lukker, hvilket jo ikke ligefrem giver glæde i ens jazzhjerte, så må vi
holde fanen højt! Dansk jazz er inde i en fantastisk udvikling! Publikum strømmer til i
alle aldre. Det er godt at se! Og alle lyttere nyder det. Vi må holde fanen højt og blive
i vores tro, selvom politikerne ikke vil os! De får os ikke!
Keep Swingin’
Anders Mogensen
Oktober 2018

Alastair Kay gæster Danmark på DJF's foranledning du har mulighed for at opleve ham ved en række
forskellige koncerter rundt om i landet eller ved at
deltage i én af hans masterclasses.
Her følger Alistair Kays travle kalender:
Lørdag 10/11 kl. 15-17: Koncert med Frederikssund Viking Big Band i
Rejsestalden, Jægerspris.
Søndag 11/11 Kl 15-17: Koncert med DRAM Big Band i Metronomen,
Frederiksberg
Mandag 12/11 kl 19 -21.30 Trombone Masterclass på Allerød Musikskole
Onsdag 14/11 kl.20: Dobbeltkoncert med Basic Big Band og Carl Winther Trio i
Anexet, Kerteminde + jam for alle
Torsdag 15/11 kl 19 -21.30 Masterclass for messingblæsere på SDMK i
Odense
Fredag 16/11 Koncert med Carl Winther Trio i Tøjhuset, Fredericia
Lørdag 17/11 kl 15 Koncert med Trombones United i BLIK, Græsted*
Søndag 18/11 kl 19 Koncert med Trombones United i LiteraturHaus. Kbh. Kl 21
jam-session for alle*
* Der bliver uropførelser af værker af Pernille Bévort og Anders Larson finansieret af
Statens Kunstfond.

Der er stadig er penge tilbage i Rådhuspuljen, så skynd jer at søge. Hver gruppe
kan søge 3.000 kr. (Først-til-mølle-princippet). Hent ansøgningsskemaet.
Forudsætninger:
det skal foregå i områder, der er tyndt besat med hensyn til jazz
der er lokal forankring
man skal have minimumstariffen
koncerterne skal være offentligt tilgængelige

Vores trofaste medlem, pianisten Jørgen Borch har begået en længe ventet bog
"Suset fra Vingården".
Bogen har fået fine anmeldelser. Den skildrer 60 års jazzhistorie med udgangspunkt
i Vingården i København. Det hele slutter dog på Fyn i 00-erne, hvor Jørgen bor nu.
Righoldigt billedmateriale og mange sjove anekdoter om danske og internationale
kunstnere. Bogen kan bestilles her på http://www.borchsmusik.dk

Det er stadig åbent for indbetaling af kontingent for 2018.
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: 80914.
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.
Læs mere om DJF.
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