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Gladsaxe Bladet, tirsdag 13. november 2012

I samarbejde med Mørkhøj Kirke har Gladsaxe Jazzklub
lavet en aftale om en koncert med:

Miriam Mandipira & her Danish Friends
Søndag den 18. november
Kl. 16.00 i Mørkhøj Kirke
Miriam Mandipira er født i Zimbabwe, hvor hun begyndte at synge.
Senere har hun sunget i Sydafrika, og fra 2007 har Miriam boet i
            
gange optrådt i Gladsaxe Jazzklub med stor succes.
22 kunstnere var mødt frem til ferniseringen i torsdags i rådhushallen.

Foto: Kaj Bonne.

Kunstnere
bød indenfor
Åbningsudstilling på
rådhuset
Foreningen Åbne Atelierdøre
i Gladsaxe har i weekenden
slået dørene op hos de 23

Udover at optræde med egne originale kompositioner, synger Miriam
mange af de store sange, der er klassikere inden for jazz, blues og
soul. Miriam har en vidunderlig stemme og musikalitet, og det er en
stor oplevelse at lytte til hende.
Udover Miriam medvirker Jens Holgersen på bas, Erik Sørensen, sax
og klarinet og Christian Søgaard, piano.

kunstnere, hvor publikum er
velkommen til at komme på
besøg lørdag eller søndag fra
11 til 16.
I torsdags holdt kunstnerne
fernisering på rådhuset, hvor

de præsenterede eksempler
på deres kunst.
Man kan se mere på
www.aabneatelierdoeregladsaxe.dk.

Mørkhøjvej 177
FRISØR PÅ GLADSAXEVEJ 67

FARVE -TAPET
- AUTOSPRAY
Frederiksborgvej 209
2400 København NV.
Tlf. 39 56 16 11
Parkering lige ved døren

Herreklip/vask 300,-

Ondulation/vask 220,-

Dameklip/vask 320,-

Børneklip

I et samarbejde med Søborg Kirke har Gladsaxe Jazzklub lavet
en aftale om en koncert med:

260,-

Medlem af Dansk Frisørlaug
Lukket hver onsdag
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MØD
EN
KUNSTNER

Søndag den 25. november
Kl. 16.00 i Søborg Kirke
Gentofte Gospel Choirs chefdirigent er Claus Christensen.
Kapelmester og pianist er Mikael Nordmark, som også er fast
tilknyttet X-faktor bandet fra DR 1.
Nellie er både dirigent og solist i Gentofte Gospel Choir. Hun begyndte
som ung teenager, bl.a. i Søborg Kirke, og er i dag professionel sanger,
sangskriver og producer indenfor jazz, pop og rhytm and blues. Nellie
er i dag også sanger i TV2s husorkester The Antonelli Orchestra, som
medvirker i Vild Med Dans og Så Det Synger.
Gentofte Gospel Choir har et bredt repertoire. De synger gamle og
nye gospelsange fra USA, og også gospelkompositioner skrevet af

D. 17.-18. NOV. kl. 11-16
Tag en tur rundt i Gladsaxe kommune denne
weekend, når 21 lokale kunstnere, der alle er medlem
af Foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe slår dørene
op og inviterer ind i deres atelierer og værksteder.

Gentofte Gospel Choir med Nellie Ettison

Claus Christensen og Mikael Nordmark.

KOM
OG
KIG

Lørdag d. 17. 11. kl. 11 - 16
Søndag d. 18. 11. kl. 11 - 16
På hjemmesiden kan du finde flere informationer og downloade en folder
der viser, hvor hver enkelt kunstner har atelier. Vi ses!

www.aabneatelierdoeregladsaxe.dk
ÅBNE
AT E L I E R D Ø R E
I GLADSAXE
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