Nyhedsbrev fra Dansk Jazzmusiker Forening
Formanden har ordet
Kære medlem og jazzentusiast.

Rigtig godt nytår!
DJF melder klar til et nytår i jazzens tegn. Vi
forlod 2018 med en succesrig jazzcamp på
Allerød musikskole i slutningen af uge 42, 10 fine
dage med basun-ekvilibristen Al Kay i november,
en masse fine Rådhuskoncerter i det ganske
land, samt rigtig gode big band projekter med
Basic Big Band og Fredericia Big Band.
DJF har modtaget støtte fra Statens Kunstfond,
så vi kan fortsætte vores aktiviteter med big
band-projekter, Rådhuskoncerter og Jazzcamp i
2019. Dejligt. Vi håber på stor opbakning til disse
aktiviteter.

Masterclass med Mike Murley
Som første aktivitet i 2019 har vi en masterclass
med den canadiske saxofonist Mike Murley.
Denne finder sted 13/2 kl. 19 på Københavns
Musikskole, Staldgade 29, 1699 Kbh. V. Alle
instrumentgrupper er velkomne. Mike Murley er
en fremragende musiker og underviser og har
talrige gange været udnævnt til årets saxofonist i
Canada.

Valentines-koncert i Græsted
Derudover er der Valentines-koncert på Blik (Græsted Bibliotek), det er 14/2 kl.
20, med følgende musikere:
David Braid, Mike Murley, Pernille Bevort, Ole Visby, Frederick Menzies,
Kasper Wagner, Johnny Åman, Carl Winther og undertegnede.

Rigtig god vinterjazzfestival!
Keep Swingin’
Anders Mogensen
NB: Har du spørgsmål vedrørende ovennævnte aktiviteter, kan du kontakte
Anders på andersmogensen@icloud.com

Kontingent
Du kan nu indbetale kontingent for 2019.
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.

