Jeg må starte med at erkende, at forbindelsen til Fjernøsten midlertidig er
smuttet. Vi kan ikke finde Janne på nettet, så man må ta’ til takke med et
enkelt blad uden ”Jannes Hjørne”.
Omvendt er det jo min chance for at komme til orde, og lige hjemkommet fra klubaften (27. jan.) med ”Fine Young Traditionals” skulle jeg hilse
og sige, at der var enkelte tomme stole – og det var meget, meget synd,
især for jer der ikke kom og hørte ”næste generation” af glade jazzentusiaster.
De seks friske fyre, studerende- eller uddannet på rytmisk musikkonservatorium i Kbh., gav en 3-sæt opvisning i glad og ”tidssvarende” traditionel jazz. Gerne mere af den slags!
De bedste jazzhilsner Jørgen Vilsøe.

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 - Theis Jensen og Søren Kristiansens Trio.
Fredag d. 15/12 - PS Swingband m/gæstesolist Henning Munk.
Ballerup jazzklubs elektroniske adresser:
Hjemmeside: www.ballerupjazz.dk
E-mail: Alle adresser ligger på foreningens hjemmeside.
Togtider fra Ballerup:
Tog mod København: 14 34 54. Tog mod Frederikssund: 09 29 49.
Redaktion:
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.

Fredag 24. februar:
River Jazz & Blues Band.
Lørdag 25. marts:
Generalforsamling.
”Musikalsk spisning” med
Jørgen og Claes Martinsen.
Jazz Pigalle.
River Jazz & Blues Band –et rutineret band med saft og kraft.

Jørgens Hjørne

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.

Kære jazzvenner
Selvom vi er lidt inde i det nye år, ønsker vi i bestyrelsen alle vore
medlemmer et godt nytår. Vi ser frem til endnu et spændende år for
klubben og glæder os til at præsentere en blanding af nye og gammelkendte bands i klubben.
Årsskiftet er også den tid, hvor man ser tilbage, og vi kan konstatere, at året 2005 var et godt år for Ballerup jazzklub, med en pæn
medlemsfremgang og ”fuldt hus” til de fleste klubaftener.
På generalforsamlingen lørdag d. 25. marts har du mulighed for at
præge fremtiden, så – mød talstærkt op til en hyggelig eftermiddag
og aften, med mad og drikke, snak og god musik. Se også vedlagte
indkaldelse og tilmelding til spisning.
På swingende gensyn i det nye år.
Ole Hoffeldt

Fredag 24. februar
kl. 20:00

Lørdag 25. marts
Generalforsamling kl. 17:00
Dagsorden iflg. vedlagte indkaldelse.

Musikalsk spisning
kl. ca.18:15
Jørgen og Claes Martinsen underholder under
spisningen. Benyt vedlagte tilmelding til spisning.

Musik kl.
20:00
GRATIS arrangement for deltagere
i generalforsamlingen ...
— alle andre betabetaler normal entre.

OBS. Forhøjede priser:
Medlemmer 60 kr./gæster 85 kr.

Jazz Pigalle
– swing

River Jazz & Blues Band

Jaz Pigalle blev
dannet i 1990, og har siden da spillet flere hundrede jobs i Danmark og
behaget et stort publikum med swingende og forførende jazzmusik.
Med i kufferten har de fem medlemmer hver især mange års erfaringer
fra andre grupper, samt masser af pladeindspilninger, og kender derfor
branchen til fuldkommenhed. Bandet opstod ud fra en fælles inspiration
af bl.a. Django Reinhard, Benny Goodman, Fats Waller m.fl. Desuden
spiller Jazz Pigalle en del nye stilsikre swingnumre af Steffen Kyhl. Orkestret har spillet ved festivaler, i klubber, til fester og koncerter; altså egnet
til utrolig meget. Derudover har Jazz Pigalle indtil nu indspillet fire CD’er.

Bandet blev startet i 1971 af Torben Lassen,
og har på sine mange turnéer i ind- og udland nydt stor succes med sin
særlige stil - en blanding af traditionsbevidsthed og evne til at overraske.
Bandet spiller både blues, jive, latinamerikanske rytmer, traditionel jazz og
swingmusik. Spilleglæde, engagement og evnen til at komme publikum i
møde med musikken er kendetegnende for bandet, når det begiver sig ud i
velkendte klassikere, elegante arrangementer og inciterende rytmer.
Flere af numrene er komponeret og arrangeret af orkestrets leder, Torben Lassen, og mange af disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i hele landet.
De seks musikere i River Band er: Torben Lassen; trompet, flygelhorn,
mundharpe og sang. Peter Jensen; tenorsax, clarinet og sang.
Allan Bjerregaard; trækbasun og sang. Jørgen Nielsen; kontrabas og el-bas.
Kim Jusjong; trommer og sang. Karen sørensen; klaver og sang.

Repertoiret er bl.a. Nuages, Minor Swing, Lulu Swing, Undecided,
Georgia On My Mind, Limehouse Blues, Hymn To Freedom, Petit Fleur,
Lady Be Good, Sweet Georgia Brown
Bandet Består af: Bo Bagge; clarinet & saxofon. Steffen Kyhl; guitar og
vocal. Finn Larsson; guitar. Jørgen Villumsen; bas. Hans Nyman; drums.

