Nyhedsbrev fra DJF

Formanden har ordet
Den danske jazzscene står pt. i en spændende brydningstid med store udfordringer.
På den negative side er det et næsten helt døde medielandskab der ser ud til at have glemt alt om, hvad
jazzmusik er. Manglende visionær kulturpolitik siden 2001 med stramme kulturbudgetter på trods af
opgangstider og nu reelle nationale finansielle udfordringer, der altid først rammer leverandørerne af den
åndelige føde - kulturen. På den positive side findes den musikalske udvikling der foregår på
konservatorierne, i øvelokalerne, på spillestederne og i DJF og JazzDanmark regi. En udvikling der
virkelig har højnet standarden på de danske musikere. Vi er et lille land og må derfor også vende blikket
udad. Iderigdom, målrettethed og høj musikalsk standard er derfor en nødvendighed hvis danske
jazzmusikere skal gøre sig på den nationale og internationale musikscene.
Til den opgave er DJF selvskreven. Vi er en forening hvor målet er at give jazzmusikere en mulighed for
at komme videre i deres musikalske udvikling. I tæt samarbejde med medlemmerne lykkes det os hvert år
at lave spændende workshops og der arbejdes hele tiden på at få sat nye ideer i søen - senest med vores
kapelmesteruddannelse, hvor der også samarbejdes med klassiske musikere. For at kunne blive ved med
at tilbyde dette til danske jazzmusikere er det nødvendigt med en stor medlemsbase og pt. har vi brug for
flere medlemmer! Dels for at kunne få en bedre likviditet i foreningen og dels for at stå stærkere når vi
overfor myndighederne skal argumentere for vigtigheden af videreuddannelse og videreudvikling af
danske jazzmusikere. Derfor... for din egen og jazzmusikkens skyld - husk at betale dit kontingent og
viderebring budskabet om DJF til dine kollegaer.
Med venlig hilsen
Jesper Bodilsen
Workshops
I oktober får vi besøg af David Braid’s fantastiske canadiske sekstet. John MacLeod, Mike Murley og
David selv skal undervise på Kapelmesteruddannelsen i anvendelse af strygere i rytmisk sammenhæng.
(Det er muligt at være observatør ved denne lejlighed). De øvrige 3 kører workshops søndag 7/10 kl. 10 13 på Frøbel Seminariet på Frederiksberg. Det er trommeslageren Terry Clark og bassisten Steve
Wallace begge kendt fra Rob McConnell’s berømte Boss Brass, der kører rytme workshop sammen samt
trombonisten Gene Smith, der har en fortid som lead trombonist i Woody Hermann’s store orkester. I den
sidste time mødes alle workshop deltagere, og der spilles arrangementer for 6 tromboner, hvor man
spiller på skift og får kritik af de 3 instruktører.
Mere herom senere, men du kan allerede nu kontakte eriklahn@yahoo.dk for yderligere info. Det bliver
JazzLab aktiviteter i samarbejde med JazzDanmark og vil snart kunne ses på JazzDanmarks
hjemmeside. Deltagerpris kun 75 kr.
31. oktober gennemfører vi en anden JazzLab workshop denne gang i Århus. Instruktører er Alexander
von Sclippenbach og Henrik Wallsdorff. Sessionen vil tage udgangspunkt i deres syn på improvisation og
deres tilgang til musik i det hele taget. Deltagerpris kun 75 kr. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte
mail@jesperbodilsen.dk. I øvrigt er der koncert med Kasper Staub Trio + Schlippenbach/Walsdorff
samme aften kl 20 i Kammermusiksalen.
DJF Jazzdage
DJF bliver koncertarrangør for at øge synligheden af vores arbejde. Vi afholder koncerter fredag 16/11 i
Huset i Magstræde med Søren Møllers Trio samt afslutningskoncert i forbindelse med
kapelmesteruddannelsen søndag d 18/11 i Helligkors Kirken på Nørrebro i Kbh. Dansk Musiker Forbund
har været så venlige at støtte dette projekt.
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 AhlefeldtLaurvig 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.
Bestyrelsen

