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Esbjerg atter jazz-by 

Stiftende generalfor-

samling i Jazz esbjerg 

den 6. maj. 

AF 

HANSJ0RN KRISTENSEN 

Esbjerg skal igen vasre en jazz-by. 

Onstiag den 6. maj er der i Akti-

vitetshuset i Gasvzerksgade stif-

tende generalforsamling i Esbjerg 

aktive Jazzmusikforening, popu-

lasrt kaldet Jazz esbjerg. 

Initiativtageren er Ole Kirke-

gaard, og han har faet konsulent-

hj;elp og ststte til arbejdet af Det 

Danske Jazzcenter, Arnvid Meyer, 

Ronnede, Den Rytmiske Konsu-

lenttjeneste, Den Danske Jaz-

zkreds og Aktivitetshusets leder, 

Arne Emil Gejsing. 

I forbindelse med generalfor-

samlingen er der jazz-koncert med 

Nikolaj Bentzon Trio. 

Foreningen satser pa et dusin ar-

rangementer arligt, i en blanding af 

moderne og fusions-jazz, men ogsa 

med en smule traditionel jazz. 

- Foreningens formal bliver at 

styrke og oge interessen for jazz-

nuisikken her i byen. Vi vil forsoge 

at fa bade unge og mere modne 

mennesker til igen at blive medlem 

af en jazzklub, fortadler Ole Kirke-

gaard. 

Inspirator 

Foreningen skal ogsa virke inspire-

rende for de eksisterende spilleste-

der, musikkonservatoriet, musikbi-

blioleket, skolerne og kirkerne -

og i det hele taget alle de steder, 

hvnr jazzmusikken lever.. 

Jazz esbjerg skal gore aktivi-

teterne tilgjengelige og attraktive 

for det bredest mulige publikum 

gennem relevante infonnationer til 

offentligheden. Desuden skal for 

eningen arbejde for fremme af det 

kulturelle samarbejde lokalt, pa 

landsplan samt international!. 

Jazz esbjerg vil vjere et gode for 

savel byens gaester, handel, er-

hverv og venskabsbyer. Vi vil prte-

sentere nogle friske aktuelle pro 

grammer med jazz-musik, -fore-

drag, -film og -ture til jazz-festiva-

ler og andre store jazz-begivenhe-

der. - Indtil begivenhederne en-

gang kommer til Esbjerg. Nar Mu-

sikhuset star fserdig i Byparken og 

Aktivitetshuset er udvidet. 

Ole Kirkegaard fortasller, at den 

kommende forening har steerke 

kort pa handen, endnu inden for 

eningen er en realitet. Ole Kirke 

gaard har personiige kontakter til 

en lang raskke jazz-musikere, og 

han venter en fast skare pa om-

kring et pai hundrede medlemmer. 

For en snes ar siden var der fle-

re jazzklubber i Esbjerg. Bl.a. hav-

de en klub fast tilholdssted i re 

staurant Parkeston, i en forlcengst 

nedrevet trasbygning pa havnen. 

I dag er der stadig jazzkiubber i 

byer som Randers, Arhus, Viborg, 
Niva, Sollerod, Aabenraa og Nod-

debo. 


