
Jazz Special er Danmarks største 
musikblad med redaktionelt fokus på 
den aktuelle danske- og internationale 
jazzscene, formidlet i ord og billeder 
af landets bedste skribenter, illustrato-
rer og førende fotografer.

Jazz Special dækker også genrer som 
blues, verdensmusik, soul, funk, fu-
sion og avantgarde – samt anmeldelser 
af aktuelle udgivelser med jazz på alle 
formater inklusive film og bøger.

Jazz Special omhandler mere end en 
musikstil – jazz er en livsstil. Læserne 
er musik- og kulturkonsumenter, og 
som annoncør har man en enestående 
mulighed for at komme i kontakt 
med et oplevelsesorienteret kunst- og 
kultur-interesseret publikum i alle 
aldre og med penge i lommen.

Jazz Special fremstår i en redaktionel 
høj kvalitet, et tidssvarende layout, 
og en eksklusiv papir- og trykkvali-
tet med typisk 112 sider eksklusive 
omslag. Annonce-priserne burde være 
yderst attraktive.

Jazz Special udkommer fem gange 
om året og hele oplaget distrueres 
hovedsageligt til abonnenter. Maga-
sinet sælges også i udvalgte plade- og 
musikforretninger og ligger fremme 
på visse caféer, uddannelsesinstitu-
tioner, spillesteder, biblioteker samt 
i nogle venteværelser i det offentlige 
behandlingssystem. Hvert eksemplar 
læses i gennemsnit af 1,7 personer. 
Desuden er magasinet online i en digi-
tal version, der også kan abonneres på. 

Hver udgivelse har en modtagergrup-
pe på omkring 5.000.

Følgende priser, specifikationer og 
afleveringsfrister er gældende.
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Læsernes gen-
nemsnitsalder er 
42,9 år. De yng-
ste abonnenter er 
15 år - den ældste 
fylder 101.

53 % spiller et 
instrument, en-
ten som amatør 
eller profes-
sionel.
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54 % bor øst for 
storebælt, 39 % 
i Jylland og 6% 
i Fyns amt.

53 % har en 
højere uddan-
nelse, 10 % 
har en ledende 
stilling, 19 % er 
studerende.

63 % har 
ejerbolig, 29 % 
andelsbolig, 39 
% er to i hus-
standen, og 38 
% er flere.
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Hvad enten det gjaldt samarbejdet med fabrikkerne eller
samkvemmet med vennerne havde det bare at swinge. Det
skulle have det der seje drive, ellers duede det ikke. Ud af

det groede venskabet, og først derefter kom
møblerne ind i billedet.
Børge Mogensen er død (han ville være fyldt
90 i år), møblerne swinger uændret mens
jazzen lever videre...

MILES, MONK,
MINGUS OG
MOGENSEN...

Af Thomas Mogensen
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JAZZEN
IFØLGE...

BØRGE
MOGENSEN
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Her i det nye år ville min far, møbelarki-
tekt Børge Mogensen, være fyldt 90, og at
skrive om ham i dette tidsskrift synes må-
ske en smule ude af takt. Han sled som et
bæst og efterlod sig ved sin død, kun 58
år gammel, en enorm produktion af møb-
ler og ikke musik. Der er tremmesofaen,
lædermøblerne og spisestuestolen med
det flettede sæde, såkaldte ”klassikere”,
og mange flere. Kun i korte perioder hav-
de han mere end en enkelt medarbejder
og burde derfor ikke have haft tid til me-
get andet. Umiddelbart ligner møblerne
heller ikke ligefrem en trompetsolo, im-
proviseret her og nu i et røgfyldt lokale.
Men med eller uden blyant gik et bestemt
tema igen og igen.

Jeg faldt i søvn op af ham til Jazz at the
Philharmonic. Jeg nød, når Lionel Hamp-
ton steppede rundt på trommerne ude i
KB Hallen, og alle 16 mand satte i med
flying home. Det var ligeså vigtigt som
skolegang, modermælk og møbler. Set i
bakspejlet faktisk vigtigere.

I sin pure ungdom blev Børge head-
huntet fra sin lærermester Kåre Klints teg-
nestue og i begyndelsen af 40rne kastet

ud i ”møbler til den jævne mand” for FDB,
Foreningen Danmarks Brugsforeninger. I
daværende formand Frederik Nielsen
fandt han en ligesindet, en mand med en
ide og ild i røven. Historien fortæller, at
Nielsen på en forretningsrejse i Ålborg
pludselig fik øje på alt rodet i et af sine
egne udstillingsvinduer og blev overvæl-
det af en ide. Det blev startskuddet til en
kampagne for gode brugsting og embal-
lager, hvoraf kaffepigen i den blå cirkel og
Sikker Hansens kornsunde ungmø vel
nærmest er blevet folkeeje. Midt i det hele
brød Anden Verdenskrig så ud. Det blev
svært at skaffe materialer og møbler. Så
hvorfor ikke følge op på kampagnen,
starte sin egen produktion og bruge dan-
ske træsorter i stedet for alle de eksotiske?
Det skulle ikke bare være en nødløsning,
mente Frederik Nielsen, men en helt ny
og industrialiseret møbeltype. Høj kvali-
tet og lave priser til den jævne mand.

Mens russere og tyskere myrdede løs
på hinanden i Stalingrad, indledte den
unge arkitekt og den ældre forretnings-
mand deres fælles slag mod ”de hårdt
pumpede slagtersæt”. Det besatte Dan-

marks tunge polstremøbler skulle be-
kæmpes, med løvefødder og hele mole-
vitten. Arkitekten måtte tænke en lille
smule som forretningsmand, mens
forretningsmanden måtte give plads til
kreativiteten. Det swingede, swingede
trods irriterende påbud om at møde til
tiden. Så da Nielsen gik af, nøjedes Børge
ikke bare med at komme for sent. En
skønne morgen kom han slet ikke. Gni-
sten og gløden var der ikke uden Nielsen.
Så hellere økonomisk usikkerhed og for-
fra igen. Sammen nåede de, oveni møb-
lerne, at finde det bærende tema i alle
Børges fremtidige samarbejder. Det skul-
le swinge.

Det gjorde det også ude i KB Hallen,
og så, midt i alle de glade anderumper og
præ-ungdomsoprørske læderjakker, rej-
ste trompetisten Clark Terry sig op og spil-
lede en ballade. Jeg var for lille til at vide
hvilken, men lyden gik rent ind. Det var
pludselig alvor på en anden måde end
Hamps gøgleri på trommerne. At Miles
Davis sandsynligvis netop på det tids-
punkt lå og rodede rundt med en kanyle
i armen, vidste vi naturligvis ikke. Det

�

...THOMAS, JØRGENS,
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54 % tjener 
mellem 300.000 
- 600.000 årligt, 
16 % tjener 
mere.
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”Jeg kunne sammensætte verdens bedste rockband.” Journa-
listen fra Rolling Stone, som nedskrev udtalelsen skal være
tilgivet, hvis han var lidt skeptisk. Sidst i 1969 forsøgte jazz-
musikere stadig at finde ud af, hvordan man rockede. På det
tidspunkt var Miles’ seneste udgivelse, ambient-mestervær-
ket IN A SILENT WAY, meget langt fra rock. Og milepælen in-
denfor jazzrock, BITCHES BREW udkom først i april 1970.
Mange år senere erkendte Miles i sin selvbiografi de udfor-
dringer han stødte på i sit arbejde med rock: ”Da jeg begyndte

at spille på den nye rytme, måtte jeg først
vænne mig til det. At spille det der nye lort
var noget, der kom gradvist.”

Jimi Hendrix, som Miles ind i mellem
hang ud med og jammede med omkring
1968-70, viste sig at være en vigtig kataly-
sator i trompetistens rejse mod at spille
”det der nye lort”. Siden 1967 havde på-
virkninger fra Hendrix fundet vej ind i

I december 1969 pralede Miles Davis: ”Jeg

kunne sammensætte verdens bedste rockband”.

Han forsøgte at bevise det gennem en serie

turbulente optagelser i første halvdel af 1970.

I oktober udsendte Columbia/Legacy seks timers

musik fra disse sessions – inklusive fire og en halv

time med hidtil uhørt materiale fra optagelserne –

på fem cd’er i en boks med titlen THE COMPLETE

JACK JOHNSON SESSIONS. Sættet bærer den noget

overmodige undertitel THE GREATEST ROCK ‘N’ ROLL

RECORD EVER MADE!

Forfatteren Paul Tingen har talt med de involverede

musikere og fulgt i den legendariske trompetists

fodspor. Gennem denne proces sprænger Tingen

nogle myter, og forklarer, hvorfor storheden i

Columbias udsagn muligvis ikke helt holder.

Jack Johnsson

Foto: Jim

Marshall, bragt

med tilladelse

fra Sony,

Danmark.

Hentet fra THE

COMPLETE JACK

JOHNSON

SESSIONS, Sony

86359

Verdens bedste     
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Miles’ musik, men det største fingerpeg mod-
tog han muligvis nytårsdag 1970, da han over-
værede den anden af to legendariske Jimi
Hendrix-koncerter med Band Of Gypsies i New
Yorks Fillmore East. Da Miles hørte, hvad blot
en guitarist, bassist og trommeslager kunne
opnå, tilbragte han første halvdel af 1970 med
at indspille med stadig mindre, guitarbaserede
grupper.

Resultatet blev A TRIBUTE TO
JACK JOHNSON, lydsporet til JACK
JOHNSON, en dokumentarfilm om
den legendariske sorte bokser, som
var verdensmester i sværvægt i be-
gyndelsen af det 20. århundrede.
Ved udgivelsen i februar 1971,
gjorde Columbia sig næsten ingen
anstrengelser for at sælge album-

met, og det gled delvis ned i glemsel. I de
forløbne år er dets ry dog vokset betyde-
ligt, og netop derfor var forventningerne
til udgivelsen af THE COMPLETE JACK
JOHNSON SESSIONS store.

Revolutionær traditionalist
Det var i slutningen af en af det 20. år-
hundredes mest omvæltende årtier, at

    rockband
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Alle mål er i millimeter og alle priser er eksklusiv moms

Omslag side 2 (første inderside venstre) dkk 7.500
Omslag side 3 (sidste inderside højre) dkk 5.500
Omslag side 4 (bagside b150 x h290 + 4 bleed) dkk 6.000
1/1 side dkk 6.000
1/2 side  dkk 4.000
1/4 side  dkk 2.500
1/8 side  dkk 1.500

10% tillæg for særplacering. 10% rabat ved to til fem indrykninger -  
20% rabat ved seks eller flere indrykninger.

Rubrikannonce pr. modul (inkl. fem eks. af magasinet) dkk 340

Materiale:
Færdigt annoncemateriale skal leveres digitalt som pdf-fil (alternativt som 
PC-kompatibel tif-, jpg- eller eps-fil med alle skrifttyper indlejret i filen). 

Tryk: 
Raster / opløsning: 70 linjer / 355 dpi.
Til kant: + 4 mm til beskæring (bleed).
Alle sider trykkes i 4-farve CMYK på matbestrøget papir.

Annonce deadlines:

Jazz Special 2023

nr. deadline kl. 10 udgivelse over fem dage
  (bestilling og materiale) (hvor sidste dag er)

 184 22. januar 10. februar
185 2. april 27. april
186 11. juni 30. juni
187 20. august 8. september
188 29. oktober   17. november

Har du behov for udformning eller levering af materiale eller spørgsmål vedr. 
reservation kontakt:
 
Cim Meyer • annoncer@jazzspecial.dk • tel. +45 2681 9753.
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Rubrikannoncer 

1 modul b42 x h42
2 moduler b42 x h86
3 moduler b42 x h130
4 moduler b42 x h174
4 moduler b86 x h86
5 moduler b42 x h218
6 moduler b86 x h124
8 moduler b86 x h174
9 moduler b130 x h130

b = bredde i millimeter 
h = højde i millimeter

1/1 med 
margin
b175 X h250

1/2 høj med 
margin
b85 X h250

1/2 bred 
med margin 
b175 X h125

1/4 rekt-
angulær 
b85 X h125

1/4 bred  
b175 x 
h62,5

1/8 høj 
b40,5 x h125

1/8 bred
b85 x h62,5

1/1 til kant
b203 X h290
+ 4 bleed

1/2 høj til 
kant
b108 X h290
+ 4 bleed

1/2 bred til 
kant
b203 X h145
+ 4 bleed

1/4 høj
b40,5 X h250



ANNONCER I vORES DIGITALE UNIVERS

Jazz Special Online har en række gratis tilbud til sine brugere – 
blandt andet en nyhedsdel. Blandt de vigtigste initiativer er, at 
man kan abonnere på og se HELE magasinet på ALLE digitale 
platforme med forbindelse til nettet. Og der er et omfangsrigt 
bagkatalog at dykke ned i. 

Det gør selvfølgelig også sitet interessant som annonce-medie. 
Priserne er for enhver. 

Banner-annoncer vises på forside og samtlige undersider! vi accep-
terer ikke annimation eller blinkende annoncer men opretter gerne 
URL-lænke.

Bredde 200 pixels

højde 100 pixels
én uge: dkk 100,-
én måned: dkk 300,-
tre måneder: dkk 600,-

højde 200 pixels
én uge: dkk 150,-
én måned: dkk 450,-
tre måneder: dkk 900,-

højde 300 pixels
én uge: dkk 200,-
én måned: dkk 600,-
tre måneder: dkk 1.200,-

højde 400 pixels
én uge: dkk 250,-
én måned: dkk 750,-
tre måneder: dkk 1.500,- 

højde 600 pixels
én uge: dkk 300,-
én måned: dkk 900,-
tre måneder: dkk 1.800,-

højde 800 pixels
én uge: dkk 350,-
én måned: dkk 1050,-
tre måneder: dkk 2.100,-

Alle priser eksklusive moms
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