Jazzlab
JazzLab Workshops i oktober
De morgenfriske kan søndag den 7. oktober kl. 10 komme til en
tromboneworkshop med Gene Smith eller en rytmegruppe
workshop med Steve Wallace (b) og Terry Clark (dr). Begge
workshops koster 75 kr. og ender i en samlet session for de
deltagende musikere, hvor der spille arrangementer for
trombone nonet. Læs mere om musikerne...
Er man bosat i Aarhus eller omegn, er der også en workshop på
disse kanter: Alexander von Schlippenbach og Henrik Walsdorff
afholder workshop i Kammermusiksalen ved Det Jyske
Musikkonservatorium d. 31. oktober kl. 16. Denne workshop
kan også opleves for 75 kr. Læs mere om musikerne...
Man behøver ikke være medlem af Dansk Jazzmusiker Forening
for at deltage i disse workshops.

Info om de enkelte workshops
København




Trombone workshop med Gene Smith (Ca)
Tid: 7. Oktober kl. 10.00 – 12.00.
Sted: Frøbel Seminarium, Frederiksberg.
Pris: 75 kr.
Rytme workshop med Steve Wallace bas og Terry Clark
trommer (Ca)
Tid: 7. Oktober kl. 10.00 – 12.00.
Sted: Frøbel Seminarium, Frederiksberg.
Pris: 75 kr.

Efter instrumental workshops bliver der sammenspil for 6
tromboner + rytmegruppe 12.00 – 13.00
Århus:


Workshop med Alexander von Schlippenbach og Henrik
Walsdorff (DE)
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.

Om Jazz Lab – foredrag
og workshops for
musikere
Jazz Lab er et
landsdækkende initiativ,
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.
Det er et samarbejde
mellem JazzDanmark og
Dansk Jazzmusiker
Forening, der har
musikken i centrum: Enten
som oplysende foredrag
eller inspirerende
workshops med aktuelle
musikere.
• Foredragene handler
om de praktiske
udfordringer, som
musikere kan stå overfor.
Det kan være om booking
af koncerter i udlandet,
nye digitale platforme,
pressestrategi, gode tips til
skat og regnskab osv.
• Workshops handler om
selve musikken: Konkrete
redskaber fra musikkens
mestre til at blive bedre til
sit instrument, til at
komponere eller få indsigt i
en kunstners musikalske
filosofi.
Foredragene er gratis,

Alle kursustilmeldinger til eriklahn@yahoo.dk.

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.
Bestyrelsen.
Afmeld nyhedsbrevet

Læs mere på http://jazzmusiker.dk/

mens der er entré til
workshops.

