Pianoworkshop med Richie Beirach
– men andre kan også få glæde af den. Det bliver ikke kun klaversnak.
Workshoppen er et samarbejde mellem DJF og Rytmisk Musikkonservatorium på initiativ af Anders Mogensen.
Tid: Onsdag 6/10 kl 18 -21
Sted: Rytmisk Musikkonservatorium Leo Mathisensvej 1 Holmen, 1437 Kbh K.
Pris: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Beløbet kan indbetales via netbank: c/o Erik Lahn Dansk Jazz Reg. nr 6301 kto nr 7367414
Opgiv venligst navn, mailadr. tlf. nr. og instrument!
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte formand Jonas Vincent jonasvincent@gmail.com
Richie Beirach
Richard Aron Beirach er født i New York i 1947. Han startede med at spille klaver som 5-årig. Fra han var 6 til han var 18 blev
han undervist af pianist og komponist James Palmieri. I midten af 60erne indtog han klubscenen i New York og spillede med
utallige stjerner f. eks. Freddie Hubbard og Lee Konitz. Studerede på Berklee i Boston hos Keith Jarrett, Miroslav Vitous and
John Abercrombie og tog i 1972 en "Master Of Music" fra Manhattan School of Music.
Herefter gik det stærkt. Han turnerede med folk som Stan Getz, Dave Liebman, Chet Baker, John Scofield og John
Abercrombie. Senere har han foretrukket trio formatet og har optrådt med de absolut bedste rytmefolk ie. Billy Hart, George
Mraz, Dave Holland, Jack deJohnette m. fl. Han har udgivet utallige plader i eget navn og som sideman. Fra 2000 har Richie
Beirach opholdt sig i Leipzig, hvor han underviser i jazz piano på “Felix Mendelssohn-Bartholdy” konservatoriet.

Sax workshop med Phil Dwyer
Workshops med årets saxofonist og arrangør i Canada 2008 Phil Dwyer finder sted i perioden
24/10 - 14/11. Vi har besluttet at gennemføre en sax workshop med ham i den sidste del af perioden, hvis der er interesse. Phil har skrevet arrangementer for
5 og 7 saxofoner, så disse vil kunne indgå i forløbet, der naturligvis også omfatter teknik, frasering, tonedannelse osv. Kontakt Erik Lahn på
eriklahn@yahoo.dk for yderligere oplysninger, og angiv gerne din forhåndsinteresse.

Kontingent
Du kan stadig nå at indbetale kontingent, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ganske let ved at sende de 150 kr. i årligt kontingent til
nedenstående netbank nr. Så er du med til at støtte dansk jazz. Hvis du er under 26 eller over 60 år er kontingentet kun 80 kr. Du kan indbetale til: DJF c/o
Claus Ahlefeldt-Laurvig Netbank er Reg.nr. 9570 kontonr. 6322190 eller evt. Gironr 6322190.
Opgiv navn, mail adr. og tlf nr. Læs mere om foreningen på http://jazzmusiker.dk/.

