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Kapelmester Uddannelse - DJF Jazzdage – Kontingent
Kapelmester Uddannelsen 2013
Kapelmester Uddannelsen synger nu på sidste vers. Vi har afsluttet 6te og sidste modul
og er nu ved at planlægge afslutningskoncerten. Denne vil finde sted søndag 17/11 kl.
15 i Helligkors Kirke på Kapelvej, Nørrebro. 8 kapelmestre vil dirigere egne nyskrevne
værker. Alle kapelmestrene spiller med i det store orkester, som omfatter 12 strygere, 11
blæsere og 4 rytmefolk. Solister: Pernille Bévort, Niels Vincentz, Søren Siegumfeldt m. fl.
Frans Rasmussen, som har undervist i direktion på uddannelsen, vil være konferencier.
Kom gerne og overvær det fine resultat!

DJF Jazzdage
Vi afholder atter i år denne mini festival i november for at synliggøre foreningens arbejde.
Fredag 15/11 kl. 21 er der koncert i Huset i Magstræde med Torben Kjær, Uffe
Markussen, Henrik Dhyrbye og Ole Streenberg. Koncerten er sponsoreret af DMF
Københavnsafdelingen.
I 2012 sluttede aftenen med en meget vellykket jamsession, som fyldte Husets café. Det
vil vi gentage i år.
Så kom og medbring gerne dit instrument! DJFs jamsession vil starte kort efter kl.
22.30 og der er gratis adgang.
Den anden koncert i DJFs mini festival er Kapelmester Koncerten 17/11 kl. 15, som
allerede er beskrevet ovenfor.

Vores nye kasserer trommeslager Jacob Roved er efter endt eksamen nu kørt i stilling.
Vi takker Claus Ahlefeldt- Laurvig for mange års tro tjeneste.
Husk, at du har mulighed for at søge støtte til at arbejde med internationale stjerner, når
de lægger deres vej forbi Danmark og kom gerne med forslag til åbne workshops!

Kontingent

Der er mange, som ikke har indbetalt kontingent for 2013 - det kan nåes endnu!
Brug gerne netbank til at indbetale kontingentet, hvis du har en sådan! Du kan dog
stadigvæk rekvirere et girokort hos eriklahn@yahoo.dk. 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.
Dansk Jazzmusiker Forening c/o Jacob Roved. Netbank reg.nr. 9570 kontonr. 6322190.
Du kan 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.

Bestyrelsen i DJF

admin@jazzmusiker.dk

