Nyhedsbrev fra DJF
Formanden har ordet
DJF har indledt et samarbejde med JazzDanmark om at lave en række workshops og
aktuelle foredrag. Tanken er at vi, der brænder for jazzen ligeså godt kan hjælpes ad. Begge
parter bliver mere synlige på jazzscenen og økonomisk er det naturligvis en stor fordel.
Jeg synes vi i DJF støtter nogle rigtig gode projekter, og det fortjener mere omtale. Jeg tror et
samarbejde med JazzDanmark kan hjælpe, fordi de er en større organisation med
sekretariat. JazzDanmark har givet udtryk for at de rigtigt gerne vil formidle deres mange
aktiviteter til vores medlemmer og andre, som læser vores nyhedsbreve. Jeg ser frem til
samarbejdet, der kommer til at supplere vores andre aktivitet. Vi planlægger i øjeblikket
aktiviteter i København, Odense og Århus. Samarbejdet vil blive yderligere formaliseret med
et fælles logo mm.
Det første arrangement bliver et foredrag med den amerikanske saxofonist Bill McHenry, der i
Danmark i nogle måneder som artist in residence. JazzDanmark er i øvrigt flyttet til
Blegdamsvej 4, hvilket er ved siden af Dansk Musiker Forbund. Vi har lånt lokaler til det første
arrangement hos DMF.
Sted: Sct Hans Torv 26 1. 2200 Kbh N
Tid: 18. maj kl. 16
Entré: Gratis
Tilmeldinger sendes til eriklahn@yahoo.dk eller mail@jonasvincent.com. Et kommende
emne til samarbejdet er en kompositionsworkshop med den fabelagtige canadiske pianist og
komponist David Braid. David kommer sidste uge i oktober, og bliver 2 - 3 uger.
Workshoppen vil køre over 3 moduler, så der kan udføres hjemmearbejde mellem modulerne.
David vil også komme ind på arrangering. David har skrevet for alle typer besætning fra trio til
symfoniorkester. Interesserede bedes allerede nu henvende sig til undertegnede på
eriklahn@yahoo.dk.
DJF er kommet på Facebook og det er ambitionen, at medlemmerne her kan opdatere sig
med, hvad der foregår på den danske jazz scene i DJF regi. Vi har endvidere overtaget
www.bigband-musik.dk.
Jonas Vincent formand
Øvrige workshops
Lørdag 5/11 afholder DJF big band workshop med instruktørerne Brad Turner trompet og Phil
Dwyer saxofon, begge Canadas bedste på deres instrument. Det foregår på Frøbel
Seminarium kl. 10 -15.
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.
Generalforsamling er 29. maj. Indkaldelse kommer senere bl. a. på Facebook og
hjemmeside. Hvis du har et emne til bestyrelsen så kontakt Jonas på
mail@jonasvincent.com.

