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Kontingent - Formand - Kapelmester - Canadisk besøg Workshop - Jazz Lab - DJF Jazzdage
Kontingent
Der er nu åbent for indbetaling af kontingent (se nederst på siden).

Formand
Vores formand Jonas Vincent har besluttet at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.
En ny formand vil blive valgt på generalforsamlingen i maj. Vi har en kandidat, der er villig til
at stille op. En stor tak til Jonas for hans fine arbejde med at øge aktivitetsniveauet i
foreningen herunder at skaffe alternativ finansiering.

Kapelmester Uddannelse
Vi bygger bro mellem klassisk og jazz. DJF kører i 2012 en højprofileret kapelmester
uddannelse. Den er finansieret af Kunstfonden og Dansk Kapelmesterforening. Undervisere
er Fuzzy, Mogens Andresen, John Hollenbeck, David Braid m. fl. Hovedtemaer bliver
komposition, arrangering og ledelse af større ensembler af varierende sammensætning
herunder klassiske instrumenter. Det bliver en rent kunstnerisk uddannelse. Altså ikke noget
med projektledelse, personalepleje osv. I tilfælde af overtegning vil vi tillade os at opstille
nogle udvælgelseskriterier såsom baggrund og erfaring. Uddannelsen består af 8
undervisningsdage + en afsluttende koncert. Deltagerne arbejder mellem modulerne med at
skrive musik. Prisen bliver 1.800 kr. pr. person. Medlemskab af foreningen er et must! Flere
oplysninger kan fås hos eriklahn@yahoo.dk.

Canadisk besøg
David Braid kommer til Danmark igen i 2012 (oktober) - denne gang med sin berømte og
prisbelønnede Sextet. Trompetisten John MacLeod og saxofonisten Mike Murley er gode,
gamle kendinge. Sextetten kommer på egen foranledning med fly og hotel betalt hjemmefra
af Canada Council. Hvis nogen skulle have lyst til at køre workshops med en eller flere af
musikerne, vil der være muligheder herfor. Kontakt Erik Lahn!

Workshop
DJF har indgået et samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium om en piano workshop

med Phil Markowitz. Workshoppen finder sted 4/3 kl.19:30 i T8, Islandsgade 2, 5000 Odense
S.
Phil Markowitz:
Har igennem de sidste 30 år været en markant skikkelse på den internationale jazzscene.
Phil har turnéret med musikere som: Stan Getz, Bob Mintzer og igennem de sidste år
Saxophone Summit, som bl.a. tæller David Liebman, Billy Hart, Joe Lovano og Michael
Brecker. Han har komponeret jazzklassikere som ”Sno Peas”, som i pianisten Bill Evans’
sidste år blev en fast del af hans repertoire. Phil er til daglig professor på Manhattan School
of Music.

JazzLab
DJF fortsætter JazzLab samarbejdet med JazzDanmark. Vi har foreløbigt planlagt 3
workshops søndag 7. oktober:






Trombone workshop med Gene Smith, Canada - tidligere lead trombonist i Woody
Hermanns orkester.
Bas workshop med Canadas mest kraftfulde bassist Steve Wallace, Canada mangeårigt medlem af Boss Brass og har turneret med Oscar Peterson.
Tromme workshop med Terry Clark, Canada - ligeledes mangeårigt medlem af Boss
Brass og har også turneret med Oscar Peterson. 6 gange kåret til årets trommeslager i
Canada inden for de sidste 10 år.

Sidst på dagen sætter vi det hele sammen og spiller musik for 6 tromboner og rytme. Alle
deltagere kommer til fadet.

DJF Jazzdage
Dette er et emne, som ofte er blevet rejst på generalforsamlinger. Nu gør vi det! Vi vil slå på
tromme for foreningen og afholde et par dage i november med egne koncerter for at øge
synligheden af vores arbejde. Dansk Musiker Forbund har været så venlige at støtte dette
projekt. Mere herom senere!

Kontingent
Brug gerne netbank, hvis du har en sådan! Du kan dog stadigvæk rekvirere et girokort hos
eriklahn@yahoo.dk. Det koster 150 kr. om året eller 80 kr., hvis du er under 26 eller over 60,
at være med til at støtte foreningens kvalitetsarbejde for dansk jazz. Dansk Jazzmusiker
Forening c/o Claus Ahlefeldt-Laurvig Netbank reg.nr. 9570 kontonr. 6322190. Du kan dog
også indbetale til Gironummer: 6322190 Opgiv venligst navn, adresse, mail-adresse, telefon
nr. og instrument. Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne
medlemsdatabasen på http://www.jazzmusiker.dk/medlemmer/blivmedlem.php.

