Nyhedsbrev fra DJF - workshops april/maj 2009
Kære Big Band, send venligst dette nyhedsbrev rundt til jeres medlemmer!
Trompet workshop torsdag 30/4 2009 kl 18 -21 på Frøbel Seminarium med
John MacLeod, Toronto. John spiller alle stilarter herunder også klassisk musik.
John var en af hovedsolisterne i det nu hedengangne Boss Brass
hjemmehørende i Toronto. John har også skrevet værker for symfonisk
besætning og dirigeret sin egen Tribute to Benny Goodman i Carnegie Hall.
Prisen er 150 kr. Der vil blive serveret øl og vand i pausen. Enkelte ledige
pladser.
Piano workshop torsdag 30/4 2009 kl 18 -21 på Frøbel Seminarium med
David Braid, Toronto. David er en ung, fremadstormende pianist, som bl. a. har
vundet priser for sit arbejde med egen sextet. David er en forrygende pianist,
som også spiller klaversoloer i symfonisammenhæng. Han er samtidigt en
meget brugt komponist i Canada, og har f. eks. begået en symfoni. Under
besøget i Danmark skal David f. eks. opføre hel nyskreven musik for klassisk
brass kvintet og solo piano. David elsker dette sammenstød mellem stilarterne,
et faktum, som også kan høres i hans improvisationer.Prisen er 150 kr. Der vil
blive serveret øl og vand i pausen. Ledige pladser.

Sax workshop tirsdag 12/5 2009 kl 18 -21 på Frøbel Seminarium med Mike
Murley, Toronto. Mike må betegnes som Canadas bedste saxofonist. Han er
således kåret 4 gange i de sidste 8 år, så det er vel et fair statement. Han har
vundet et hav af priser i mange sammenhænge bl. a. som komponist og
arrangør for alle typer ensembler. Prisen er 150 kr. Der vil blive serveret øl og
vand i pausen. Ledige pladser.
Big Band Workshop for 2 bands søndag d. 17/5 kl 10 -15 på Frøbel Seminarium. Der er stadigt få
ledige pladser.
John har i dag sit eget big band i Toronto, der med få undtagelser udelukkende spiller hans musik. Dog
er nogle af hans arrangementer faktisk komponeret af Mike Murley. Det vil derfor primært være John's
arrangementer, der vil blive bruget på workshoppen. De 3 canadiere vil rotere, men David vil dog især
holde øje med rytmegrupperne. Mike og David spiller med i John's big band, så de er godt inde i
musikken. Prisen er 350 kr inklusive mad og drikke.
Tilmelding pr mail eller tlf til undertegnede for alle 4 workshops. Beløbet kan indbetales på Dansk Jazz
Reg. nr. 6301 kontonr 63017367414 eller ved check til nedenstående adresse:
Husk at oplyse fødselsår aht. Kunststyrelsens statistikker!
Mange hilsner
Erik Lahn Sørensen
DJF
Tlf 48797539

