Nyhedsbrev fra DJF
Generalforsamling - Jazz Lab - Kontingent
Jazzlab
Sax workshop med den tyske saxofonist Frank Gratkowski
Tid: Mandag 23/4 kl 17.30 -19.30 Sted: RMC. Pris 100 kr. Tilmelding til eriklahn@yahoo.dk.
Frank Gratkowski
Progressiv tysk saxofonist og komponist født i Hamburg i 1963. Startede med at spille
saxofon i en alder af 16. Studerede på konservatorierne i Hamburg og Køln og senere hos
Charlie Mariano, Sal Nistico og Steve Lacy. Frank Gratkowski optræder ofte i mindre formater
som duo og trio og har desuden rejst i de sidste 20 år som solist i Europa, Canada and USA.
Han har spillet sammen med folk som Herb Robertson, Ray Anderson, Michael Moore, Kenny
Wheeler, Michael Formaneck, Mark Feldman og Mal Waldron for at nævne nogle få.
Gratkowski har undervist i saxofon and ensemble ledelse på konservatorierne i Køln, Berlin
og Arnhem og har spillet på utallige jazz festivaler. Her er et udpluk: Vancouver, Toronto,
Chicago, New York, Seattle, Quebec, Les Mans, Groningen, Barcelona, Warszawa, Zagreb,
Prag, Bratislava, Sofia, Bukarest, Odessa and Rom. Han har indspillet over 30 CD’er heraf en
stor del i eget navn.
Foredrag med Tony Sherr
Tid: Fredag den 18. maj kl 15 Sted: JazzDanmarks lokaler: Blegdamsvej 4, 2. sal. Gratis
adgang. Tilmelding til lm@jazzdanmark.dk.
Tony Scherr er en amerikansk bassist, guitarist, og singer-songwriter. Tony Scherr Trio har i
mange musikkredse nærmest opnået kultstatus og han har, udover sine egne soloplader,
spillet med navne som Bill Frisell, John Scofield og Norah Jones.Tony har besøgt Danmark
en række gange, og gæstede også JazzDanmarks Summer Session i 2010 sammen med
bl.a. Eddie Gomez og Steve Gadd.
Denne session vil tage udgangspunkt i Tonys rolle som både improviserende musiker og
sangskriver. Tony vil fortælle om det at skrive sange, om livet som "Struggling musician" i
New York og måske også give et par smagsprøver på hans musik, der ligger i grænselandet
mellem singer/songwriting, folk og jazz. Foredraget sker i forbindelse med to koncerter den
18. og 19. maj på 4. sal i Huset i Magstræde.

Dansk Jazzmusiker Forening afholder generalforsamling
Søndag d. 13. maj 2012 kl. 18.30 på Frøbel Seminarium, Frederiksberg.
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter (Kandidat til formandskabet haves.)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. maj 2012
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontingent
Der er åbent for indbetaling af 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.

