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Jazzlab workshop i Århus
Workshop med Alexander von Schlippenbach og Henrik Walsdorff (DE) Læs mere om musikerne...
Tid: 31. oktober kl. 16.00.
Sted: Kammermusiksalen ved Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus
Pris: 75 kr.
Workshoppen vil tage udgangspunkt i Schlippenbachs og Walsdorffs syn på improviseret musik og tilgang
til musik i det hele taget. Desuden vil de to herrer fortælle om deres liv i jazzen og om dens historie og
udvikling i Europa. Hvis ikke du er tilmeldt, kan du blot betale i døren til Kasper Tom Christensen.
Jazz Lab er et landsdækkende samarbejde mellem JazzDanmark og Dansk Jazzmusiker Forening, der
har til formål at informere og inspirere musikere: Inspiration til nye kreative ideer og teknikker til at føre
dem ud i livet. Information om hvordan man får musikken ud over scenekanten og ud i verden.

DJF i ny rolle
DJF springer ud som koncertarrangør. Det er et forslag, som er kommet fra medlemmer på diverse
generalforsamlinger. Nu gør vi det med hjælp fra Dansk Musiker Forbund (Københavnsafdelingen).
I november gennemfører vi DJF Jazzdage med det primære mål at blive mere synlige. Vi vil præsentere
noget af det ypperste, foreningens medlemmer står for gennem afholdelse af 2 koncerter i København.
Fredag 16/11 spiller Søren Møller Trio i Huset i Magstræde. Jesper Løvdal er gæstesolist. Koncerten er kl
20, og der er jam bagefter styret af Jesper. Så medbring gerne instrument!
Søndag 18/11 kl. 15 i Helligkorskirken på Nørrebro. Her afslutter vi vores Kapelmester Uddannelse med et
brag af en koncert med et big band suppleret med valdhorn og et strygerensemble på scenen.
Kapelmestrene, som selv spiller med og dirigerer nyskrevne værker, er Søren Møller, Peter Jensen, Niels
Gerhardt, Rolf Mandix, Johan Norberg, Thomas Buchreitz, Michael Salling, Signe Bisgaard, Mads
Pagsberg og Nicolai Glahder. Konferencier er Prof. Mogens Andresen. Læs mere…

Kapelmester Uddannelsen
Uddannelsen har indtil nu været en stor succes, og vi måtte afvise 5 deltagere i opstarten, fordi
underviserne kun ville acceptere 10 deltagere aht. kvaliteten. Disse 5 har så fungeret som observatører og
flere indgår i big bandet. Vi håber på, at vi får støtte til at køre et hold mere igennem uddannelsen i 2013.
Vi vil vide dette ultimo november, og vil informere om det hurtigst muligt.

Kontingent
Der er stadig en del, som ikke har betalt kontingent for 2012. Dette kan stadigt nås.
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.
Bestyrelsen.

admin@jazzmusiker.dk

