Nyhedsbrev fra DJF
Generalforsamling - Jazz Lab - Workshops - Kontingent
Generalforsamling se senere
Jazz Lab
Læg mærke til dette nye begreb! Du vil høre meget mere om det i den kommende tid.
JazzDanmark og Dansk Jazzmusikerforening er gået sammen om at tilbyde en række
spændende events, der har musikken i centrum: Enten som inspirerende foredrag og
workshops med aktuelle musikere eller som informative indslag om praktiske udfordringer,
musikere kan stå overfor. Dette kan være om booking af koncerter i udlandet, nye digitale
platforme, gode tips til skat og regnskab osv.
Disse Jazz Lab sessions tager altså udgangspunkt i jazzmusikernes virkelighed. Det handler
om at spille musik, men også om de praktiske ting, der skal til for at muliggøre det. Jazz Lab
er til for at undersøge og udforske den improviserende musik og alt det, der er rundt om den.
Vores formål er at informere og inspirere jazzmusikere. Aktiviteterne vil så vidt muligt være
landsdækkende.
Første aktivitet i dette nystiftede jazznetværk er: Jazz Lab session med Bill McHenry 18.
maj kl. 16 på DMF, Skt. Hans Torv 26, København N. Der er gratis adgang.
I denne workshop for alle professionelle musikere vil Bill McHenry fortælle om sin musik, sine
kompositioner og gå ned i forholdet mellem 12 toner og den mere diatoniske harmonik. Han
vil også spille eksempler både på saxofon og klaver. NB: Dette er ikke en sax workshop, så
alle er velkomne!
Andre planlagte Jazz Lab sessions:






Trompet workshop med Canadas bedste trompetist Brad Turner 9.nov. i Odense. Tid
og sted senere.
Sax workshop med Canadas bedste saxofonist Phil Dwyer 9. nov. i Odense. Tid og
sted senere.
Kompositions workshop med Canadas bedste pianist David Braid over 3 separate dage
i hovedstadsområdet. David vil også komme ind på arrangering. Interesserede bedes
henvende sig til eriklahn@yahoo.dk, så vi kan få planlagt dagene, inden David
kommer. Han vil være i DK fra ca. 23/10 og 3 uger frem. Begrænset antal pladser.

DJFs årlige big band workshop finder sted lørdag 5/11 kl 10 -15 på Frøbel seminariet.

Instruktører er trompetisten Brad Turner (Ca) og saxofonisten Phil Dwyer (Ca), som vil
undervise ved hjælp af egne arrangementer.
Dansk Jazzmusiker Forening afholder generalforsamling
Søndag d. 29. maj 2011 kl. 16.00 i JazzDanmarks nye lokaler Blegdamsvej 4, 2., 2200 Kbh N
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 22. maj 2011
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.

