Jannes Hjørne
For 10 år siden i sommeren 1995 blev det svenske orkester ”Second Line
Jazzband” præsenteret på Femø jazzfestival som: ”Syv ganske unge fyre”.
Vi kan glæde os over, at de har holdt ved og nu er utrolig populære og
dygtige musikere. Vi vil i Ballerup jazzklub straks i det nye år præsentere
Jer for ”6 ganske unge fyre” der har taget linien op fra ”Second Line” og
besluttet sig for jazzen. Mange har frygtet, at den traditionelle jazz ville
uddø med ”vores generation”, men der er håb endnu, og heldigvis spænder jazzen så vidt, at der er plads til fornyelse.
Nyd nu den snarligt kommende juletid og slap af i helligdagene omkring nytåret, så der kan samles kræfter til den første spændende jazzaften i det nye år 2006.
På gensyn og godt nytår, Janne.

Fredag 25. november:
Louisiana Jazzband med sangerInden Daimi (swing jazz).
Fredag 9. december:
Hans Knudsen Jump Band
(trad. jazz).
Fredag 27. januar:
Fine Young Traditionals.

Kommende arrangementer
Afsæt allerede nu disse datoer i kalenderen for 2006:
Fredag d. 24/2 - River Jazz og Blues Band.
Lørdag d. 25/3 - Generalforsamling og Jazz Pigalle.
Lørdag d. 22/4 - Nina og Fjeldtetten.
Fredag d. 19/5 - Burich I Etienne New Orleans Ensemble.
Fredag d. 25/8 - Bourbon Street Jazzband.
Fredag d. 15/9 - Goodfellas m gæstesolist Paul Harrison.
Fredag d. 20/10 - Jazzin Jacks’S.
Fredag d. 17/11 - Spicy Asvice Ragtime Band. ?
Ballerup jazzklubs elektroniske adresser:
Hjemmeside: www.ballerupjazz.dk
E-mail: Alle adresser ligger på foreningens hjemmeside.

Daimi er
”verdenskendt”
i Danmark.
Hendes musikalitet
og charme borger
for en dejlig oplevelse hver gang hun
er på scenen.
I samarbejde med
Louisiana Jazzband
kommer hendes
kvaliteter allerbedst
til udfoldelse.

Togtider fra Ballerup:
Tog mod København: 14 34 54. Tog mod Frederikssund: 09 29 49.
Redaktion:
E. Janne Duckworth og Jørgen Vilsøe — hvortil ris og ros bør rettes.
Telefonisk henvendelse kan ske til formanden:
Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv., 2750 Ballerup. Telefon 44 66 46 66.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
Priser og tider hvis intet andet er anført: Medlemmer 50 kr/gæster 75 kr.
(Storkøbenhavnske jazzklubmedlemmer kommer ind til medlemspris.)
Medlemskontingent for kalenderåret: 100 kr. Dørene åbnes kl.19:30.
Musikken spiller kl. 20:00 til 23:30 - Happy Hour kl. 19:30 til 20:30.

Formanden har ordet
Så er vi snart igennem året 2005 og har med god opbakning fra medlemmer og gæster fået afviklet mange gode jazzaftener. At interessen for
jazzen fortsat er stor, vidner de godt besøgte arrangementer vi haft i løbet
af året om. Medlemstallet er steget støt og vi tør slet ikke tænke på, hvad
der ville ske, hvis alle besluttede sig for at møde op samtidigt.
Året 2005 har været et begivenhedsrigt år, og vi håber at vi i 2006 kan
bevare vores fodfæste i de store omvæltninger der kommer, således at
jazzklubben stadig vil have den gode opbakning fra medlemmerne, som
behøves for at det hele skal køre videre.
Siden sidst er bestyrelsesmedlem og webmaster John Oksquist udtrådt
af klubben, hvilket vi beklager. Et andet af klubbens faste medlemmer,
Flemming Wagner, har overtaget webmaster-jobbet, og det vil med garanti kunne ses på klubbens hjemmeside.
Som besluttet på sidste generalforsamling er der fremover let forhøjede
billetpriser på enkelte arrangementer. Hvis prisen er forhøjet, vil det stå
ved det enkelte arrangement.
Da dette blad er årets sidste vil vi fra bestyrelsen benytte lejligheden til at
ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår.
På swingende gensyn i det nye år,
Ole Hoffeldt.

Fredag
25. november
OBS!
Forhøjede billetpriser:
Medlemmer 60 kr.
Gæster 85 kr.
Louisiana Jazzband med sangerinden Daimi. Repertoiret er bredt og
swingpræget, så der kan danses og vi kan glæde os til populær, udadvendt jazz af højeste kvalitet i aldeles professionel udførelse, samt genhøret med Daimi - vores dejlige, populære sangerinde. Daimi er kendt og
elsket som skuespillerinde og revystjerne, men hun er sandelig også en
forrygende jazzsangerinde. Louisiana Jazzband har arbejdet sammen

med Daimi i over 10 år. Bandmedlemmerne er: Bent Haastrup – trompet, Cosmus Bræstrup - basun, Ole Olsen - saxofon, Thorkild Møller trommer, Peter Federspiel - bas og Lars Brogård – piano. Velkommen til
glad og swingende, dansevenlig jazz for det voksne publikum.

Fredag
9. december
OBS!
Musikken spiller
kl.20.30—23.30
Hans Knudsen Jump Band slutter
sæsonen af. JUMP...råswingende og bluesmættet musik der også har
boogie woogie og gospel som væsentlige ingridienser. Det er, hvad vi
skal opleve, når den danske pianist Hans Knudsen med sit Jumpband
slutter efterårssæsonen af i Ballerup jazzklub. Hans Knudsen selv gir`den
ved pianoet og med sig har han i Jumpbandet: på sax - Hans Leonardo
Pedersen, Jens Sølund på bas og Henrik Simonsen på trommer.

Fredag
27. januar
”Fine Young Traditionals”
Vi har i aften fornøjelsen af at
præsentere en fremadstormende
sextet bestående af unge musikere, der har fundet sammen om
forståelse for, at traditionel jazz
rummer mange flere aspekter og
er mere udfordrene end mange unge regner med. ”Fine Young Traditionals” giver jazzen en ung profil, men har samtidig med stor kærlighed
til musikstilen bevaret repekten for de gamle traditioner.
Vi skal møde: Niels Lyhne Løkkegaard - cl,.sax og vokal, Søren Phille Jensen - tp, Anders Larson - tb, Morten Ankarfeldt - Kontrabas, Per Lyhne
Løkkegaard - banjo, og Ulrik Brohus bag trommerne.

