Nyhedsbrev fra DJF
Kapelmester Uddannelse - Generalforsamling - Jazz Lab – Kontingent
Kapelmester Uddannelse
Denne uddannelse er DJF’s flagskib i 2012 og vil blive søsat i weekenden 12/13 maj.
Undervisere i første modul er Fuzzy og Mogens Andresen (professor i trombone på
Musikkonservatoriet). Der har været en overvældende interesse og de 10 deltagere har meldt
sig for længst. Det er dog muligt at deltage som observatør. Næste underviser er John
Hollenbeck USA. Han er det helt hotte navn i New York og har med sit eget big band udgivet
3 CD’er på ganske kort tid. Resultatet af uddannelsen kan høres på et brag af en koncert i
november, hvor kapelmestrene vil opføre egne værker.
Jazzlab
I dette samarbejde mellem JazzDanmark og DJF er der en enkelt aktivitet i maj:
Foredrag med Tony Sherr
Tid: Fredag den 18. maj kl 15
Sted: JazzDanmarks lokaler: Blegdamsvej 4, 2. sal. Gratis adgang.
Tilmelding til lm@jazzdanmark.dk.
Tony Scherr er en amerikansk bassist, guitarist, og singer-songwriter. Tony Scherr Trio har i
mange musikkredse nærmest opnået kultstatus og han har, udover sine egne soloplader,
spillet med navne som Bill Frisell, John Scofield og Norah Jones.Tony har besøgt Danmark
en række gange, og gæstede også JazzDanmarks Summer Session i 2010 sammen med
bl.a. Eddie Gomez og Steve Gadd.
Denne session vil tage udgangspunkt i Tonys rolle som både improviserende musiker og
sangskriver. Tony vil fortælle om det at skrive sange, om livet som "Struggling musician" i
New York og måske også give et par smagsprøver på hans musik, der ligger i grænselandet
mellem singer/songwriting, folk og jazz. Foredraget sker i forbindelse med to koncerter den
18. og 19. maj på 4. sal i Huset i Magstræde.
Workshops
I oktober bliver der 3 spændende workshops for hhv tromboner, bassister og trommeslagere.
Vi får besøg af trombonisten Gene Smith, bassisten Steve Wallace og trommeslageren Terry
Clark, som er i Danmark sammen med David Braid’s Sextet. Mere herom senere. Kontakt
gerne Erik Lahn, hvis du er forhåndsinteresseret.

DM I Big Band

En masse DJF-medlemmer deltager i årets DM. Finalen afholdes lørdag d. 12 maj kl. 19 i
Galaksen i Værløse. Læs mere på www.galaksen.dk...

Reminder
Dansk Jazzmusiker Forening afholder generalforsamling
Søndag d. 13. maj 2012 kl. 18.30 på Frøbel Seminarium, Frederiksberg.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter (Kandidat til formandskabet haves.)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. maj 2012
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontingent
Der er åbent for indbetaling af 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 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 på
http://www.jazzmusiker.dk/medlemmer/blivmedlem.php.

