Nyhedsbrev fra DJF
Så er vi tilbage med en ny sæson. Vi kan love, at der bliver en del spændende aktiviteter udover de
projekter, foreningens medlemmer selv kommer op med. Vi har f. eks. aftalt med JazzDanmark at
gennemføre et antal workshops sammen. Det vil give en bedre udnyttelse af vort nuværende
kursusbudget.
Vi er også kommet på Facebook. Det er endnu i sin vorden, men det er planen at man her kan blive
informeret om koncerter, workshops og meget andet. Se vores nye Facebook-side.
Big Band
DJF har overtaget hjemmesiden www.bigband-musik.dk fra Jesper Asmussen, som startede den og holdt
den kørende i en årrække. Tak til Jesper for en uegennyttig indsats for big band musikken. Vi håber, at
siden vil blive brugt aktivt f. eks. til at finde afløsere og til at annoncere koncerter.
Der har været afholdt DM i big band med imponerende 18 deltagende bands fra Jylland og Sjælland.
Arrangører var Galaksen i Værløse, Horsens Ny teater og Posten i Odense. Finalen blev afholdt i
Galaksen 26/3 med 5 orkestre. Dansk mester blev King Size BB fra København. Århus Universitets BB
blev jysk mester. Øvrige orkestre i finalen var Randers BB, Great Danes BB samt Discourse of course
BB.
Kommende workshops
Pianisten Søren Møller soren@sorenmoller.com har fået støtte til 2 kurser med Instruktørne Henry Cole
(trommer) og Luques Curtis (bas). Det foregår 11/4 i Salonen i Aarhus og 13/4 i Det Musiske Hus i
Frederikshavn. Der er plads til 40 deltagere, så kontakt evt. Søren!
Vi får besøg af 3 forrygende canadiske musikere til efteråret. Canada bedste trompetist Brad Turner skal
bl. a. til Fyn for at køre workshops med lokale big bands. Saxofonisten Phil Dwyer skal bl. a. arbejde med
en sax oktet og skriver i øjeblikket musik til dem. Pianisten David Braid er en af Canadas flittigste jazz
komponister og er kendt for selv at spille symfoni koncerter. Vi satser på at lave en kompositions
workshop med ham. Meld gerne om interesse til eriklahn@yahoo.dk! Phil og David har stadig huller i
deres program, så kom gerne med gode ideer!
Kontingent
Der er åbent for indbetaling af kontingent. Vi sender ikke mere fysiske indbetalingskort ud. Det er blevet
alt for dyrt, så 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 er Reg.nr. 9570 kontonr. 6322190.
Du kan dog også indbetale til Gironummer: 6322190
Opgiv venligst navn, mail-adresse, telefon nr. og instrument. Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk/.
Erling Kroner
Vi har mistet et af vore trofaste medlemmer gennem mange år. Erling kæmpede for jazzen hele sit liv en

overgang som formand for Jazzkredsen. Han tabte dog kampen mod canceren. Erling var en stor musiker
og et stort menneske og har været en stor inspiration for mange af os med sit bredt favnende musikalske
univers. Æret være hans minde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

