Evaluering af JAZZ I HVIDOVRE //
VINTERJAZZ 2019
Center for Kultur og Fritid lancerede, i forbindelse med dette års Vinterjazz, et nyt tiltag, der hedder
”Jazz i Hvidovre”. Initiativet skal bl.a. ses i lyset af efterspørgslen på mere og bedre jazz i byen.
Samtidig har et ønske været at samle og formidle fremtidige jazzarrangementer under en fælles
paraply, så interesserede borgere vil have lettere ved at orientere sig herom. I arbejdet med at skabe
et spændende og varieret festivalprogram, tog Center for Kultur og
Fritid kontakt til en række kulturaktører i kommunen, med et ønske
om, at de aktivt ville deltage og give sceneplads til 8 forskellige
koncerter - henover de tre uger jazzfestivalen varede.
Årets vinterjazzprogram er blevet vel modtaget af byens borgere,
hvor man bl.a. har kunnet opleve Kometen blive forvandlet til et
hyggeligt

intimrum

med

vaskeægte

jazzklubstemning,

da

Danmarks største og bedste jazzsanger og crooner Mads Mathias
og Quartet gæstede Kometen den 23. februar. Teaterchef Stephan
Pollner var vært for en udsolgt, intim jazzkoncert i hans private
dagligstue lørdag aften den 9. februar. Kulturforeningen Hvidovre
Nord afholdte i samarbejde med Restaurant Arti’kok en udsolgt dinnerjazz-koncert den 1. februar.
Hvidovre Produktionsskole kunne ligeledes melde udsolgt til dinnerjazz-koncerten med trioen
Aggerbæk//Jepsen på Café Bataillionen den 21. februar.
I Hvidovre C blev centeret fyldt med vaskeægte New
Orleans-jazz den 9. februar til det vi kaldte Shop 'n' Jazz
med Jensens Jazz Serenaders. Teater Vestvolden lagde
hus til en udsolgt børnejazzkoncert med optrædener af bl.a.
‘årets

børnejazznavn’

Flensborg/Venndt

Duo

samt

mesterguitaristen Django m.fl. Avedøre Stationsby fik
komponeret sin helt egen ouverture af Europas nye
trompettalent Tomasz Dabrowski, som blev fremført flere forskellige steder i stationsbyen og i Aulaen
i Enghøjhuset den 8. februar.

Langt størstedelen af koncerterne har være gratis eller tilgængelige til en mindre billetpris. Man
kan læse mere om de forskellige arrangementer her: https://www.facebook.com/2650kultur/
Dette års koncertarrangører i samarbejde med Center for Kultur & Fritid var:


Hvidovre C – Jensens Jazz Serenaders



Kulturforeningen Hvidovre Nord/Restaurant Arti’kok – Sahra Da Silva



Musikrådet/Kometen - Copenhagen Big Band



Fritidsbutikken/Avedøre Stationsby -Tomasz Dabrowski



Hovedbiblioteket/Kometen – Mads Mathias & Quartet



Lejlighedskoncert i Store Hus/Teaterchef Stephan Pollner – Ned Ferm & AC



Hvidovre Produktionsskole/Café Bataillionen – Aggerbæk//Jepsen



Teater Vestvolden – Jazz for kids

