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Generalforsamling - Kapelmesteruddannelsen - Kunstfonden Mike Murley - Kontingent
Generalforsamling
DJF afholdt generalforsamling i maj. Læs referatet.
Foreningen har fået nye kasserer Jacob Roved. Vi takker Claus Ahlefeldt-Laurvig for
hans enestående arbejde gennem en menneskealder.
Økonomisk ser det lidt bedre ud end de foregående år, hvor vi er blevet udsultet af
Kunstfonden. Den forbedrede situation skyldes bl. a. at vi har fundet alternative
finansieringskilder. Vi skal derfor for første gang i flere år opfordre folk til at søge penge
til projekter. Det kan f. eks. være en topmusiker, der instruerer ens egen kvartet,
hvorefter man måske gennemfører en koncert. Det kan også være et projekt, hvor man
kombinerer med en åben workshop eller slet og ret en god ide til en instruktør, du gerne
selv vil møde.

DJFs Kapelmesteruddannelse (KMU)
Uddannelsen for 2013 er godt i gang. Vi har 3. Modul med John Hollenbech i weekenden
22/23 juni. Det er faktisk muligt at tilmelde sig som observatør. John har
teoriundervisning 10 – 12.30. Du kan få en masse værktøjer med dig især mht at
komponere. Om eftermiddagen fremføres der nyskrevne værker af deltagerne og John
kommenterer. Henvendelse til eriklahn@yahoo.dk.

Kunstfonden
Vi agter faktisk i vores ansøgning til Kunstfonden vedrørende 2014 bevillingen at
udarbejde en parallel til kapelmester uddannelsen for klassiske orkesterledere, der
ønsker et indblik i, hvordan man kan arbejde mere rytmisk med klassiske ensembler
både mht at skrive og lede. Hvis du har gode ideer til indhold eller instruktører, er du
velkommen til at kontakte Ulf Nordlund. Det gælder også, hvis du selv er interesseret i at
deltage.
Vi er i gang med at brygge på ansøgningen vedrørende næste års støtte og har i den
anledning en brainstorming i JazzDanmarks lokaler tirsdag 25/6 kl 10 - - -. Brænder du
inde med nogle ideer eller har du blot lyst til at være med til at påvirke DJF’s fremtidige

udvikling, er du velkommen til at deltage. Kontakt Ulf eller Erik!

Mike Murley
Den vidunderlige canadiske saxofonist Mike Murley er i DK i den kommende weekend.
Mike var en af underviserne på sidste års kapelmester Uddannelse. Graig Earle har fået
Mike til DK og de to kan høres sammen. i Jazzhus Montmartre. Hvis du vil have en
kontakt til Mike, kan du prøve at skrive til Graig på graigearle@gmail.com.

Kontingent
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 Claus Ahlefeldt-Laurvig. 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.
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