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Søndag d. 30. januar kl. 15:00
Monique Thomas &
Burich-l´Etienne New Orleans
Ensemble
Lørdag d. 26. februar kl. 15:00
Olivier Franc Quintet

Søndag den 20. marts
kl. 15:00 
Cathrine Legardh synger
Monica Zetterlund
Catherine Legardh er en alsidig dansk
jazzsangerinde hvis repertoire spænder fra
jazzstandards over egne kompositioner til
ny nordisk jazz. Koncerten her er bygget op
omkring sange fra den internationalt kendte
svenske jazzsangerinde Monica Zetterlunds
(1937-2005) repertoire. Mange husker
sikkert stadig nummeret ”Sakta vi gå genom
stan”.
Cathrine Legardh er oprindeligt uddannet musiklærer, men hun begyndte sin
professionel sangkarriere allerede i 2006.
Hun har givet koncerter verden over blandt
andet i Skandinavien, UK, USA, Island, Thailand og Kina. Hun har udgivet flere albums
bl.a. ”I mit hjertes cafe” fra 2015, hvor hun
synger sange med tekster af Tove Ditlevsen.
Rytmegruppen består af pianisten
Jacob Christoffersen, som har spillet med
Jesper Thilo, Jørgen Svare, Hans Ulrik, Lars

Søndag d. 20. marts kl. 15:00
Cathrine Legardh synger
Monica Zetterlund

Møller og akkompagneret sangerinderne
Sinne Eeg, Cæcilie Norby, Majbritte Ulrikkeholm og Søs Fenger. Han modtog Ben
Webster-prisen i 2013.
Desuden indgår bassisten Jesper Thorn,
som er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København i 2011 og studeret i
USA. Han har spillet med Palle Mikkelborg,
Alex Riel og mange andre danske jazzmusikere.
Så alt i alt er der lagt op til en meget
spændende jazzkoncert med tre meget
kompetente jazzmusikere.
Cathrine Legardh synger
Monica Zetterlund :
Cathrine Legardh, vokal /
Jacob Christoffersen, piano /
Jesper Thorn, bas
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Kære alle nuværende og kommende
gæster i Ballerup Jazzklub!
Hvad er det, der gør Ballerup Jazzklub til
noget særligt?
Er det det enestående hyggelige lokale
med originale stolper, gedigne egetræsborde, plakater på væggene med tidligere,
kendte kunstnere, som har gæstet Baghuset? Det smukke lyddæmpende vægtæppe,
den gamle røde sofa, baren, lyset?
Er det den altid gode atmosfære grundet det glade forventningsfulde publikum?
Eller er det den vidunderlige jazz, som vores
lydmand tildeler optimal lyd, som tilstrømmer os fra scenen?
Det må da være det hele i en god stor
cocktail? Eller skulle jeg skrive lagkage?
Ved arrangementet i november havde
Jørgen nemlig lavet en ubeskrivelig lækker

lagkage, som solgtes fra baren. Jeg håber,
han gør det igen i januar, hvor vi får besøg
af Monique Thomas fra Frankrig bakket
op af Finn Burich-l`Etienne New Orleans
Ensemble.
Har I ikke fået nok, kommer Olivier
Franc Quintet i februar, og som noget nyt
får vi besøg af Cathrine Legardh der synger
Monica Zetterlund så det er lige før, det er
lige så godt?
Alle tre arrangementer foregår eftermiddage kl 15:00. Bemærk dog at Olivier
Franc kommer LØRDAG eftermiddag.
Men det skal blive så spændende!
Og har vi fået vores klaver på scenen??
Vi glæder os til at se jer i 2022!
Kærlig hilsen Birgitte
PS! Det koster bare 200 kr årligt at være
medlem af jazzklubben

Søndag den 30. januar kl. 15:00
Monique Thomas & Burich-l’Etienne
New Orleans Ensemble (F/D/DK)
Solisten Monique Thomas er et kendt
navn her i Ballerup jazzklub, og det er
en stor glæde for os endnu engang at
kunne præsentere hende sammen med
Burich- l’Etienne New Orleans Ensemble.
Sidste gang de optrådte her i klubben
var i oktober 2019.
Monique Thomas er født i Philadelphia på den amerikanske østkyst, hvor
hun underviste i sang - jazz, gospel og
soul.
For 20 år siden slog Monique
Thomas sig ned i Frankrig, hvor hun underviste og stadig underviser i jazzsang.
Hendes sangkarriere har ført hende til
spillesteder og festivaler i Frankrig, og
hun har gennem årene også haft optrædener i mange andre europæiske lande.

Så kom og hør en spændende
solist og det yderst velspillende orkester,
som er et internationalt sammensat
band, som spiller New Orleans-jazz
med den rigtige ”sound”, ikke mindst
på grund af orkesterleder og trombonist
Finn Burichs og den tyske clarinettist
Thomas l’Etienne´s fortræffelige sammenspil.
Orkestret består af:
Monique Thomas (F): vokal /
Thomas l’Etienne (D): clarinet, tenorsax /
Finn Burich (DK): trombone /
Martin Schack (DK): piano /
Torben Bøtker Bjørnskov (DK): bas /
Esben Laub von Lillienskjold (DK):
trommer.

Lørdag den 26. februar kl. 15:00
Olivier Franc Quintet (F)
Glæd jer til et yderst velspillende jazzorkester, hvor mesteren på sopransaxofon
og klarinet Oliver Franc på bedste måde
viderefører og udvikler den legendariske
sopransaxofonist Sidney Bechets (18971959) spillestil. I marts 2019 gav orkestret en forrygende koncert her i Ballerup Jazzklub, og vi ser frem til en ligeså
spændende koncert denne gang.
Foruden Oliver Franc består orkestret af den erfarne trombonist Benoit
de Flamesnil og af sønnen pianisten
Jean-Baptiste Franc, der sammen med
bassisten og trommeslageren danner
rytmegruppe bag de to solister.

Der ud over viser Jean-Baptiste sin
lyriske og virtuose side i forbindelse med
flere solonumre – heraf mange egne
kompositioner.
Så I kan se frem til en jazzoplevelse,
der både rækker tilbage i jazzhistorien
samtidig med at den er krydret med nye
spændende kompositioner.
Olivier Franc Quintet (F):
Olivier Franc: sopran sax, klarinet /
Jean-Baptiste Franc: piano /
Benoit de Flamesnil: trombone /
Yan Lou Bertrand: bas /
Thomas Racine: trommer.

X ved kommende jazzarrangementer i Ballerup Jazzklub

Sæt

 Fredag den 22.04 kl. 20:00 Dr. Rulles Jazzklinik
 Fredag den 20.05 kl. 20:00 Side by Side
 Lørdag den 24.09 kl. 15:00	Hans Ingelstams sextet
featuring Nicklas Carlsson og Klaus Lindquist
 Søndag den 23.10 kl. 15:00 Chriss Tanners Riftet

