Formand Birgitte Christiansens Beretning 2019/20
Ballerup Jazzklub lagde hårdt ud efter sidste generalforsamling med Red Hot four og
Tribute to Papa Bue.
Det var meget populære bands - og vi havde fuldt hus hver gang.
Opstarten efter sommerferien indeholdt 2 jubilæer:
Hans Ingelstams 60års og jazzklubbens 40års!
Begge arrangementer var ligeledes velbesøgte og vellykkede!

Til klubbens jubilæum havde bestyrelsen inviteret nogle gæster: politikere,
jazzmusikere og gamle kendinge af jazzklubben.
Frem mødte vores tidligere og nuværende borgmester, Ove Dalsgaard og Jesper
Würtzen, desuden formand for Musisks Samråd, Bjarne Åberg. Ligeledes musiker,
Preben Rahtgen , som i pausen supplerede med historier fra svundne tider.
Alle gæsterne modtog et glas boblevand og noget sødt ved ankomsten som
markering af dagen.
Og så gik Bourbon Street Jazzband på scenen .Først som back up for
fødselsdagssangen på melodien Sidder på et værtshus med tekst af vores egen
huspoet, Jørgen.
Der blev sunget igennem, og så var tonen lagt til en formidabel, festlig aften.
Borgmestrene måtte nærmest smides ud - nu sad de jo lige her og hyggede sig!!

I oktober havde vi besøg af ingen ringere end Monique Thomas. Det var anden gang
hun besøgte hos, og det virkede, som om hun følte sig meget godt hjemme!
Og fantastisk det er hun - synes jeg!

Året 2019 sluttede med traditionel julebuffet og musik af Dog House Cats, som
havde lokket dansere til fra bl.a. Gladsaxe .
Der blev danset, så vi for en gangs skyld måtte melde udsolgt på dansegulvet!!
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Året 2020 startede med vores meget populære Second Line Jazzband - en søndag
eftermiddag i januar.
Nicolas undrede sig til at begynde med over dagen og tidspunket, men måtte
erkende: søndagsmatineer i den mørke tid er slet ikke så tosset!
Endnu et arrangement med fuldt hus og flot musik.

Ved vores andet arrangement kom Norbert Susemihl og hans Joyful Gumbo.
En helt speciel musikalsk oplevelse endnu engang - svært at begribe så mange
seriøse musikere, der kommer forbi Ballerup Jazzklub.
Noget som vores medlemmer også anerkender - inklusive ikke medlemmer!

Så skulle vi jo egentlig bare lige videre - det kørte jo på skinner ikke?
Og nej - det gjorde det ikke!
Få dage før vores 3. store arrangement, hvor et ungarnsk band, Bohem Jazzband
skulle spille, var jeg til møde i Baghuset .
Som noget usædvanligt bød Frank, Baghusets daglige leder på sprit.
Ikke den sprit man normalt indtager, men håndsprit!
Vi talte om fremtiden, som pludselig virkede en anelse usikker. Jeg var dog
overbevidst om, at vi skulle afholde arrangementet som planlagt, eller måske
ønskede jeg ikke at se virkeligheden i øjnene!
I hvert fald kom beskeden ganske kort tid efter: Baghuset er lukket ned.
Næsten samtidig kom der afbud fra vores band: Ungarn er lukket ned, vi kommer
ikke!
Derefter aflysning på aflysning!
Og sommeren kom og gik - meget lidt jazz og slet ingen i Ballerup!
Anna Pauline med Mårten Lundgren og band var blevet aflyst, men flyttet til sidst i
august. Der blev bidt negle. Ville Baghuset åbne inden da?
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Vi vidste det ikke indtil ganske kort tid inden.
Og så kom beskeden: Baghuset er åbent for indtil 60 gæster!!
Det føltes som at komme hjem, da jeg åbnede døren til Baghuset igen -ah!
Og så fulgte de glade søde gæster, som blev underholdt af en veloplagt Anna Pauline
med band.
Anna Pauline sang bl.a. nogle franske sange, hvilket ikke er så almindeligt i Danmark.
Og som noget ganske nyt - også for Anna, som tilstod, at hun rent faktisk var en
smule nervøs for at skulle fremføre sangen, Je ne regrette rien!
Det blev bare Så smukt!
Forholdsvis kort tid efter havde vi besøg af et for mig og sikkert også de fleste ukendt band fra Holland.
Men man skal ikke være bange for ind imellem at prøve noget nyt.
Storyville Jassband, leverede varen. Selv Kurt vores musikanmelder var begejstret.

Nogen undrer sig måske over, hvordan vi kan få det til at løbe rundt.
Men det er faktisk gået rigtig godt for Ballerup jazzklub.
I 2019 var medlemstallet på 210 medlemmer og i skrivende stund er vi oppe på ca
180. Det til trods for, at vi har ligget stille. Til stadighed kommer nye medlemmer til,
bl.a. min datter - så mon ikke vi runder de 200 inden året er omme?
Og så har vi besluttet, at vi godt kan tære lidt på vores formue til glæde for vores
musikere, som har været hårdt ramt - samt til glæde for jer medlemmer.
Jeg mener, det er vigtigt at holde liv i os og jazzklubben!
Til slut vil jeg takke medlemmerne af bestyrelsen og derudover de mange hjælpere
for rigtig god opbakning -

Ligeså en stor tak til gæsterne. Det er så dejligt at arbejde for jer!!
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