Nyhedsbrev fra DJF
3 verdensstjerner mødes
Fantastisk workshop med Mads Vinding Trio
Featuring Jean-Michel Pilc piano og Billy Hart trommer
Dansk Jazzmusiker Forening er stolt af at kunne præsentere dem:
Tid: 6. november kl. 15 - ca. 18
Sted: Huset i Magstræde
Workshoppen er ikke kun for rytmefolk. Alle er velkomne. En håndfuld deltagere vil få lejlighed til at
spille med trioen på medbragte horn, guitarer osv. og få gode råd med på vejen. Mads vil dog styre
med hård hånd, så det ikke udvikler sig til en jamsession. Man kan altså ikke lægge billet ind, men
tage chancen og tage sit instrument med.
Pris for workshop: 200 kr. for medlemmer og 275 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet indbetales snarest
muligt på konto Dansk Jazz Reg. nr. 6301 kto nr. 7367414. Husk at skrive navn og trio workshop!
Som et ekstra tilbud til deltagerne kan DJF tilbyde, at du får 50 kr. rabat, hvis du kommer til den
efterfølgende koncert med Mads Vindings Trio samme sted kl. 21. Du skal blot fremvise kvittering for
at have deltaget i workshoppen. Denne koncert koster kun 150 kr., som betales ved indgangen, men
det kan altså gøres så billigt som 100 kr., hvis du har deltaget i workshoppen.
Om musikerne
Du kan forvente et sublimt sammenspil af denne enestående trio bestående af pianisten Jean-Michel
Pilc, vores egen Mads Vinding på bas samt Billy Hart bag trommerne. Det gælder både på
workshoppen, hvor musikerne vil demonstrere og diskutere, hvad det er, som virker og på den
efterfølgende koncert. Læs mere...

Ledig tenorsax plads på big band workshop 30/10 10-15 på Frederiksberg. Instruktører er Phil
Dwyer (Ca), Anders Larson (Se) og Kevin Brow (Ca). Kontakt DJF på eriklahn@yahoo.dk.

Åben sax workshop med Phil Dwyer torsdag d. 4/11 kl 18.30 - 21 i Københavnsområdet. Der er
stadig et par ledige pladser. Kontakt Erik Lahn på eriklahn@yahoo.dk. Pris 100 kr. for medlemmer og
150 for ikke-medlemmer.

Læs mere om Dansk Jazzmusiker Forening...
Bestyrelsen

