DJF nyhedsbrev marts 2019

Et skønt forår er i fuld gang! DJF har gang i uddelinger til Rådhuskoncerter,
planlægning af efterårets jazzcamp for børn, som i år får en kvindelig klang, og
diverse big band projekter.
Ydermere har DJF afholdt et par yderst vellykkede dage med saxofonisten
Mike Murley fra Canada. Han afholdt d. 13/2 masterclass på Københavns
Musikskole og 14/4 var der Valentines dag med Mike Murley og Saxophone
United på Bliks i Græsted. En suveræn aften.
DJF vil meget gerne have nye medlemmer, så spred gerne ordet om
vigtigheden af Dansk Jazzmusiker Forening - vi er en dynamisk organisation,
som støtter hele spektret af jazzmiljøet.
Ydermere håber vi, at de medlemmer vi har, vil få sat deres kontingent til
automatisk betaling, det vil gøre det nemmere for alle.

19/5 kl. 16 afholder vi generalforsamling. Det bliver i JazzDanmarks lokaler på
Onkel Danny’s plads i Kødbyen. Velkommen.
Hold øje med vores facebookside, for der kommer løbende information om
diverse masterclasses. Bl.a. afholder vi i samarbejde med pianisten Rasmus
Ehlers masterclass med trommeslageren Colin Stranahan og Ugunno Okegwo,
tid og sted annonceres snarest. Det bliver under Copenhagen Jazzfestival.

Glæder mig til at se alle til noget fed jazz!
Keep swinging’
Anders Mogensen

Kom til kursus med Kontrabassisten Mark
Dresser i Ålborg - obs det er allerede torsdag
eftermiddag!
Mark Dresser er professor i Kontrabas og
komposition på San Diego universitet,
Californien.
Han underviser i alternative moderne
spilleteknikker og i at danne en personlig sound
igennem
komposition. Han er ligeledes med i toppen af
den internationale jazzimprovisation scene og har
indspillet med Tim Berne, Django Bates og
mange mange andre. Læs mere om Mark
Dresser på https://mark-dresser.com/
Tid: 21/3 kl. 14 - 17
Sted: Det Jyske musikkonservatorium,
Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
Instruktør: Kontrabassisten Mark Dresser (US)
Kurset afholdes i samarbejde med Det Jyske
Musikkonservatorium.
DJF medlemmer har gratis adgang. Yderligere
oplysninger kan fås fra Jesper Løvdal.

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.

