Besøg fra Charlottenburg-Wilmersdorf i forbindelse med
Verdenskulturfestivalen 14. maj
Gladsaxe Musik- og Billedskole har mange gange været på besøg i venskabsbyen
Charlottenburg-Wilmersdorf. Det var til gengæld første gang vi fik besøg af et orkester fra
musikskolen i Charlottenburg-Wilmersdorf.
Orkesteret Saxo Con Moto, er en saxofongruppe, som består af musikere i alderen fra 15 –
60 år. Saxo Con Mote var i Gladsaxe fra 13. – 15. maj for at kunne optræde ved
Verdenskulturfestivalen.
13. maj
Orkesteret blev hentet i Lufthavnen om eftermiddagen 13. maj og vi kørte gennem
København med metro og bus til Gladsaxe Sportshostel, hvor gæsterne skulle overnatte. Da
de havde fået deres værelse gik vi til Musik- og Billedskolen, hvor de fik et lokale de kunne
øve i. Vi spiste middag på Musik- og Billedskolen og derefter øvede orkesteret sammen med
en af Gladsaxes dygtige saxofonister, som i forvejen havde fået nogle noder tilsendt.

Her ses orkesteret Saxo Con Moto fra Charlottenburg-Wilmersdorf spille i Aktivcentret

14. maj
Verdenskulturfestivalen startede med et stort optog fra Søborg torv til Aktivcentret. Saxo Con
Moto spillede på pladsen ved Søborg torv, mens de ca. 400 optogsdeltagerne samledes og
gjorde sig klar.

Senere i Verdenskulturfestivalen gav Saxo Con Moto koncert på festivalens akustiske scene.
I løbet af dagen havde de mulighed for at forsyne sig med eksotisk mad fra de mange
forskellige boder, der var på Festivalen.
Efter koncerten tog gæsterne ind til København, hvor vi senere inviterede dem ud at spise og
sluttede aftenen af på La Fontaine jazzclub.
15. maj
Gæsterne startede morgenen på Cafe Spire i Gladsaxe Sportscenter. De var meget
begejstret for morgenbuffeten der. Vi forlod Gladsaxe Sportshostel kl. 9.30 for at køre ind til
Kongens Nytorv i København. Her skulle orkesteret spille kl. 12.00 ved Mindeankeret. Der
kom mange forbipasserende, som lyttede og tog billeder. Det var en fin afslutning for Saxo
Con Moto’s besøg i Gladsaxe.

