INVITATION TIL DJF JAZZCAMP FOR BØRN OG UNGE I EFTERÅRSFERIEN 2017
20.-22. oktober byder DJF på kursus på Allerød Musikskole. Kurset henvender sig til børn og unge i alderen 11-19 år, som
spiller et instrument. Alle niveauer er velkomne. Dog forbeholder vi os ret til at fravælge deltagere af hensyn til
sammensætningen af orkestrene. Lærerstaben tæller en række fremragende jazzmusikere, som vil undervise i
sammenspil, jazzens grundelementer o.m.a. Afhængigt af tilmeldte deltagere danner vi små bands og større ensembler
og prøver kræfter med selv at spille jazz og improviseret musik.

LÆRERGRUPPEN:
Jesper Løvdal (saxofon) – leder Small Band 1
saxofoner, klarinetter og fløjter og er vokset op i Hillerød. Jesper har spillet med Ib Glindemann,
Kresten Osgood, Fessor, DR BB osv. Jesper har undervist på alle niveauer fra musikskoler til Det
Rytmiske Musikkonservatorium.
Michael Salling (piano) – leder Small Band 2
er en særdeles fremragende pianist, arrangør og orgelspiller. Michael har arrangeret musik og
ledet orkestre med fokus på Duke Ellington, såvel som jazz arrangementer af Carl Nielsens musik.

Evan Højby Petersen (bas) – leder Small Band 3
har i 30 år undervist på forskellige musikskoler i Nordsjælland, samtidig med at han har spillet i
forskellige orkestre, bl.a. bigbands, grupper og lign. Er i dag bosiddende i Allerød, hvor han
underviser på Allerød Musikskole.
Rolf Mandix (trombone) – leder Small Band/Almost Big Band 4
Rolf er musikkonsulent og freelance musiker og spiller i bl.a. MNBB, Roger Berg BB, DR BB og
Tivoli BB. Leder Dram BB, som er DR’s personale big band, og spiller desuden i flere små
ensembler.
Thomas Buchreitz (trompet) - leder Almost Big Band/Big Band 5
Buchreitz har sin vante gang på Fyn og øerne, hvor han er en markant skikkelse og leder flere big
bands. Han har tidligere stået for kurser på diverse efterskoler.

Anders Mogensen, trommer - Floating teacher
Mogensen har siden starten af 1990'erne været en markant skikkelse på den danske jazzscene. I
1999 blev han tilknyttet Det Fynske Musikkonservatorium som Docent. Anders har undervist på alle
niveauer og har tidligere lavet kurser for Dansk Jazzmusiker Forening.
Pernille Bévort (saxofon) – instrumental workshop og lærerkoncert
Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Hun er et kendt ansigt på den hjemlige
jazzscene, hvor hun kan høres i adskillige ensembler fra trioer til Big Bands – bl.a. i hendes 2 grupper
i eget navn: P.t. oktetten Radio Bévort og trioen Bévort 3.
Lars Peter Nielsen – kursusleder
Lars Peter er pianist og daglig leder på Musikskolen, hvor har også underviser i keyboard og klaver.
Lars Peter vil udover det praktiske give ideer til bl. a. pianisterne på holdene.

Erik Lahn - Kursusleder
Erik Lahn er næstformand i Dansk Jazzmusikerforening, og har altid været en gennemgående
skikkelse i miljøet mellem professionelle og amatørmusikere på den danske jazzscene. Har blandt
andet udviklet og ledet DJF’s store Kapelmesteruddannelse.

PRAKTISK INFO
Adresse: Lyngevej 198, 3450 Allerød
E-mail: lpni@alleroed.dk
Tilmeldingsfrist: Så hurtigt som muligt – dog senest 1/10 2017
Pris: 300 kr. Beløbet indsættes på DJF’s konto i Danske Netbank reg. nr. 9570 kontonr. 6322190
eller Mobile Pay 6151 7997. Husk endelig at skrive navn, så vi kan se, hvem der har betalt!
Mulighed for overnatning på skolen for udenbys deltagere.

Fredag 20. oktober
10:00 Ankomst og introduktion
10:30-12:30: Sammenspil
13:30-15:30: Sammenspil
16:00-18:00: Teori

Lørdag 21. oktober
10-12: Sammenspil
13-14:30: Sammenspil
15-17: Instrumentale
workshops
17.30-18.30 Varm mad
19-20: Lærerkoncert

Søndag 22. oktober
10-13:
Sammenspil/generalprøve
14-15:30: Afslutningskoncert
15:30: Tak for denne gang

Tilmeldingsblanket
For at kunne sammensætte de helt rigtige bands skal vi bruge nogle oplysninger om dig:
Navn

Adresse

Tlfnr.

Evt. mobilnr.

Lidt øvet

Øvet

Din eller familiens e-mail

Meget øvet

Din alder

Instrument(er)

Niveau
Lidt

Noget

Godt

Nodekendskab

Ja
Har du spillet i orkester?

Hvis ja, fortæl lidt om det:

Nej

Ja (fx vegetar, allergiker eller andet)

Er der særlige forhold mht. aftensmad?
Jeg må ikke spise:

Jeg tilmelder mig hermed DJF’s Jazzkursus - Underskrift (din eller en af dine forældres)

Blanketten udfyldes og mailes til eriklahn@yahoo.dk og andersmogensen@icloud.com
eller sendes fysisk til Erik Lahn Sørensen, Toftemarken 24, 3200 Helsinge.
Du må også gerne stille spørgsmål til Erik og Anders på mail.

Nej

