Nyhedsbrev fra DJF

Emner: Kontingent - Workshops - Referat fra
generalforsamling
Kontingent
Der er stadigt mange, som ikke har indbetalt kontingent for 2011. Se praktiske oplysninger
senere.
Generalforsamling
På generalforsamlingen meldte to nye sig under fanerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Det er pianisten Søren Møller og trompetisten og hornisten Ulf Norlund. Referatet kan ses
her. Under Evt. fortalte Erik Moseholm om starten på vores forening for 45 år siden. Hele
Eriks artikel om emnet kan læses her...
Workshops
I JAZZ LAB regi (samarbejde mellem DJF og JazzDanmark) afholdes der kompositions
workshop med David Braid Canada tirsdag d. 24/10, tirsdag d 1/11 og tirsdag d. 8/11 kl 17.30
-19.30. Sted: Frederiksberg. Pris: i alt 300 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke-medlemmer.
David er udover at være årets jazzpianist i Canada i 2010 også årets komponist (ikke kun
jazz), så også ”klassiske” musikere kan have glæde af denne kursusrække. Der arbejdes
med egne kompositioner mellem modulerne. Vi har på nuværende tidspunkt 5 tilmeldinger,
og der er et begrænset antal pladser.
Ligeledes i JAZZ LAB regi bliver der trompet og piano workshop i Odense onsdag d. 9/11 kl.
17.30 - 20. Sted: sandsynligvis konservatoriet. Undervisere bliver Brad Turner, årets
trompetist i Canada i 2008, 2009 og 2010 og David Braid. Pris 100 kr. for medlemmer og 150
kr. for ikke-medlemmer. Konservatoriets studerende har gratis adgang, hvis workshopperne
afholdes der. Tilmelding til eriklahn@yahoo.dk.
DJFs åbne big band workshop afholdes 5/11 på Frederiksberg. Instruktører er Brad Turner,
som dirigerer big bandet på Vancouver University og selv skriver for dem samt den tyske
saxofonist Dietrich Koch. Dietrich spiller lead alt i Berlin Big Band og har sit eget big band, der
spiller hans egne ting. Kontakt Erik Lahn på eriklahn@yahoo.dk for yderligere oplysninger.
TipToe Big Band, Basic Big band og DRAM Big Band kører workshops i okt/nov. med støtte
fra DJF.
Har du en god ide mht. workshop, instruktører etc. så kontakt formand Jonas Vincent på
mail@jonasvincent.com

Kontingent
Det er tid til at indbetale kontingent, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ganske
let ved at sende de 150 kr. i årligt kontingent til nedenstående netbankkonto. Så er du med til
at støtte kvaliteten af dansk jazz. Hvis du er under 26 eller over 60 år er kontingentet kun 80
kr. Netbank er reg.nr. 9570 kontonr. 6322190. Opgiv venligst navn, mail-adresse, telefon nr.
og evt. instrument.
Du kan dog også indbetale til: Gironummer: 6322190
Dansk Jazzmusiker Forening c/o Claus Ahlefeldt-Laurvig
Læs mere om foreningen på http://jazzmusiker.dk
Venlig hilsen Bestyrelsen

