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Det går pengene til
Efteråret går på hæld og vi har opbrugt vores tildeling fra Kunststyrelsen for 2009. Der har
været kørt en række interessante og kompetente workshops med danske og internationale
instruktører. I flæng kan nævnes: David Braid (Ca), John MacLeod (Ca), Mike Murley (Ca), Nils
Wogram (De), Oscar Gudjonsson (Is), Herb Robertson (USA), John Tcikai (USA) og Katrine
Madsen (DK). Vi ser frem til jeres projektforslag for 2010.
Formanden har ordet
Det er med glæde at jeg kan berette, at vores forening nu fuldt ud har taget internettets
muligheder til sig. De dyre og langsommelige post-udsendelser er blevet erstattet af digitale
nyhedsbreve, og vores medlemskartotek kan fremover bruges effektivt til at finde musikere i
alle tænkelige katagorier. Det er et stort skridt, men det bliver en langt mere udadvendt og
kommunikerende forening vi får ud af det.
Kunstrådet har ændret deres ansøgningskriterier i år ganske drastisk. De har forlangt en langt
større præcisering af vores kurser i løbet af året, men hvad det endeligt kommer til at betyde
for vores fleksibilitet og spontane kreative indfald er endnu uvist. Vi håber selvfølgelig at vi
stadig vil være i stand til at gribe chancer, der byder sig med tilrejsende musikgenier, så hvis I har et interessant emne til en workshop, så tøv ikke med at forhøre jer om
muligheden for at gennemføre det i Dansk Jazzmusikerforenings regi.
9. December er der valg af publikumsrepræsentant til København Kommunes Musikudvalg.
Dette musikudvalg uddeler langt størstedelen af pengene til musikarrangementer i København,
dels igennem honorarstøtteklip dels igennem "frie midler".
Hold øje med dagspressen og musikfora, om præcist tidspunkt og sted (sikkert Københavns
Rådhus) og mød op og stem på "jazzkandidaten". Mere om vedkommende senere.
Dansk Jazzmusikerforening er fast repræsenteret i udvalgets repræsentantskab.
Jesper Løvdal, Formand
Kommende Workshops
Der er ikke planlagt workshops i DJF regi for nærværende, men vort mangeårige medlem
Jimmi Roger Pedersen arrangerer et Bas Symposium 29/11 kl 13-16. Hør bl. a. om
kulfiberbasser, bassens historie og meget andet. Læs mere mere på den kommende basportal
www.basdanmark.dk og kontakt Jimmi på post@contrabass.dk eller

Stemningsrapport fra NYC

En af foreningens medlemmer Søren Møller har slået sig igennem som pianist i New York. Her
kommer et uddrag fra hans stemningsrapport, som kan læses i sin fulde længde ved at klikke
på link'et.
"New York er stadig jazzmusikerens mødested nummer et og byen formår stadig at påvirke og
inspirere sine musikere. Et af de aspekter jeg personligt holder meget af, er de mange
internationale band konstellationer. Det styrker musikken, at den baserer sig på musikere med
referencerammer fra forskellige lande og det er inspirerende at medvirke til at skabe

improviseret musik på denne måde.
New York er med sin lette adgang til information og lærdom, det bedste sted for mig at
spørge: Hvem er jeg og hvad kendetegner min måde at spille piano på. New York kan stadig
udfordre og fremelske de svære spørgsmål."
Af Søren Møller

Se rapporten i sin helhed

klik her!

Hvis du skulle være blandt de, der har glemt at indbetale kontingent eller blot overset vores mail fra april, skal du
ikke fortvivle. Det er ikke for sent. Vi sender ikke girokort ud mere, idet du ganske enkelt kan overføre beløbet på
150 kr. via netbank til DJFs konto: Reg.nr. 9570 kontonr. 6322190.
Hvis du er under 26 eller over 60 år er kontingentet kun 80 kr.
Du kan dog stadig indbetale via giro, hvis du foretrækker det: Gironummer: 6322190
Dansk Jazzmusiker Forening c/o Claus Ahlefeldt-Laurvig, Platanvej 7 – 25, 1810 Frb. C.
Hvis du ønsker at figurere på DJFs elektroniske medlemsliste, kan du tilmelde dig online på
http://www.jazzmusiker.dk/medlemmer/blivmedlem.php.
Vi har nu indført teknologi, der gør det lettere at udsende nyhedsbreve elektronisk på en sikker måde. Kun
bestyrelsen har adgang til den database, vi udsender fra.
Jo flere medlemmer, vi er, desto større styrke har vi overfor de bevilgende myndigheder.
Henvendelse f. eks. vedrørende ideer til instruktører kan ske til Jesper Løvdal jazz@jesperloevdal.dk eller til Erik
Lahn Sørensen eriklahn@yahoo.dk tlf 48797539
Besøg DJFs hjemmeside http://www.jazzmusiker.dk/

