Hans Knudsens Jump Band
Fotografen var forhindret i at deltage i dagens
arrangement, men Kurt var og her er hans bidrag
til festen.
Det blev en aften, af de helt store, i Ballerup
Jazzklub. Hans Knudsen & Co. leverede
virkelig varen efter en fin generalforsamling,
hvor vi sagde farvel til vores formand
gennem ca. 20 år med blomster og sang, - og
goddag til den nye formand (inde)
Birgitte Christiansen, gik vi til et vældig fint,
”ta’ det selv bord” med superlækker mad.
Og så gik musikken igang. Vi fik, efter et par
indledende numre: Louis Armstrong / Sidney
Bechet nummeret ”Mandy make up your
mind” fra 1924. Leonardo gav den I en flot
Altsax solo og Jens Sølund og Henrik
Simonsen demonstrerede et unikt
Bas/trommer sammenspil. Allerede ved Hans
Knudsens vokaludgave af ”Jumping The
Blues”, var dansegulvet godt belagt. Vi fik en
Jens Sølund komposition ”Midnight in
Nakskov” med Leonardo på Altsaxen og en
særlig laang Jens Sølund slutning, - der fik
Leonardo til at se bekymret på sit ur. Første
set sluttede med en ragtime ”Panama Rag”
med en solo af Henrik Simonsen. ”Der er
trommer i den knægt” lød det oplagt fra Hans
Knudsen, og hele bandet sang: ”Åh, - det er
lørdag”.
Andet set blev indledt med en større
diskussion om biler, hvilket fik Hans Knudsen
til at synge Rytm & Blues udgaven af
”Mustang Sally”. Det betød mange på
dansegulvet, og man så tilmed den nye
formandinde i en karakteristisk solodans.
Leonardo spillede ”I Can’t Stop Loving You”
idet han udbrød: Kan I mærke duften af frisk
gylle, - i denne her country and western - -.
Det gav et totalt udsolgt dansegulv, at
Leonardo på sin tenorsax spillede Elvis
klassikeren ”Love Me Tender” hvor Hans
Sølund gav en eminent bassolo.
Man så, som en sjældenhed, den afgåede
formand, danse med fruen.
Tredie set blev indledt med en jazzificeret
udgave af Antoni Dvoráks ”Humoresque”

og da de så spillede ”Tennessee Walts”
kunne man ikke andet, end sende en
vemodig tanke til Lilian Boutte’. Hans
Knudsen spillede og sang sit varemærke:
”Blue Berry Hill” og vi andre sang: ”Sikke en
fantastisk aften”.
KS
Næste arrangement er fredag den 5. maj,
hvor Chris Tanners Quartet kommer og
spiller for os
Formand Ole stoppede efter næsten
20 år som formand for jazzklubben og
Ole og fruen blev æresmedlemmer

Tryk på linket:
Det nye medlemsblad,
2/2017 er klart, så du kan
hentedet her
Det nyeste
ALL THAT
JAZZ
kan du hente
her

Har I problemer med linkene på nyhedsbrevet, så gå
til Ballerup jazzklubs hjemmeside
og find det du søger.
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