I 1981 fandt medlemmerne
sammen, efter hver især at have
spillet i andre velkendte svenske
jazzbands.
I 1984 spillede de på festival i
Holland ”Jazzdagen Eindhoven”
og dette gav genlyd over Atlanten og medførte, at de i 1986
blev inviteret til Sacramento i
Californien.
Siden hen har de været i New
Orleans, Sun Valley, Los Angeles
samt mange andre steder i Californien.
I maj 2004 blev de for 10. gang inviteret til Sacramento Jazz Jubilee.
Deres musik er swingende og dynamisk. Louis Armstrong All Stars som de lød i
40’erne og 50’erne, har været stærkt inspirerende for bandet.
Besætning: Jack Andersson, trompet og sang. Lasse Karlsson, klarinet og sang.
Hans Ingelstam, trombone og sang. Gunnar ”Cæsar” Andersen, piano. Anders
Lagerlöf, trommer. Karl Kronqvist, bas.

Aug.- okt. 2006
Fredag 25.08:
Bourbon Street Jazzband.
Fredag 15.09:
Goodfellas m. gæstesolist
Paul Harrison.
Fredag 20.10:
Jazzin’ Jacks.

KLUB-NYHED!
Nu kan du få påtrykt klubbens logo på dit private tøj.
Ved bestilling af samme tryk — min.13 personer — vil prisen være ca. 30 kr. pr. stk.
Henvendelse til Mette fra bestyrelsen med din bestilling.

Kommende arrangementer:
Afsæt allerede nu disse datoer i kalenderen for 2006.
Fredag d. 17/11 - Theis Jensen og Søren Kristiansens
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:
Annelise Ulsing 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.

Bourbon Street Jazzband

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
Sikken en varm og dejlig sommer vi har. Håber I rigtig nyder det og måske sammen med noget af al den herlige jazz sommeren byder på.
Vi har været til Jazzfestival i Askersund i Sverige og der har vi hørt nogle rigtig
gode orkestre, som vi håber at få til Ballerup Jazzklub.
Lige for tiden arbejder vi på at få New Orleans Delight med den engelske trompetist Derek Winters og den dejlige amerikanske sangerinde Marilyn Keller til en
kirkekoncert i Ballerup, de har netop spillet i Askersund og til Allinge festivalen
med meget stor succes.
Der venter jer en kanonoplevelse – især denne vidunderlige Marilyn med sin
fantastiske stemmepragt. Hun spænder vidt, jazz, gospel og blues – hun kan bare
det hele og gør det med en virkelig dybtfølt indlevelse – hun formår at formidle
det hun synger om. Bandet har i denne sommer turneret meget i Sverige og har
givet en lang række særdeles vellykkede kirkekoncerter.
Efterårs sæsonen i Jazzklubben starter d. 25. august og vi glæder os til igen at
se et fuldt Baghus der oser af god og swingende jazz.
Vel mødt
Ole Hoffeldt

Fredag 25. august
JUBI !!!!!!!!!!!!!! Så mødes vi igen til swingende
jazz og BALLERUP JAZZKLUB tager hul på efterårssæsonen.
Vi byder hjertelig velkommen til det jubilerende

BOURBON STREET JAZZBAND
I gennem 50 år har disse garvede musikere huseret på alverdens jazzscener. Vi
siger TILLYKKE og er glade for at kunne præsentere dem her i klubben netop i deres jubilæumsår.
Bourbon Street Jazzbands musik er medrivende og meget svær at sidde stille til.
Før man ved af det bevæger man sig, fra hoved til fødder i takt til de inciterende
rytmer.
Bourbon Street Jazzband spiller traditionel jazz, boogie woogie og swing i en
meget udadvendt og dansevenlig stil. Bedre kan det næppe gøres – der er nerve,
entusiasme og begejstring i musikken, som de formår at bringe langt ud over scenekanten.
Igennem årene er det blevet til et frugtbart samarbejde med mange af jazzens
store navne som: Al Grey, Mr. Acker Bilk, Monty Sunshine, Roy Williams, Leroy Jones, Jaques Gauthé, Sammy Rimington, Fiona Duncan, Klaes Lindquist og vores
egne Daimi og Otto Brandenburg.
Hvert år, og det er nu gennem 40 år, er bandet at finde i Silkeborg til Riverboat
Jazzfestival, som de i sin tid var med til at starte op.
Til efteråret kan bandet opleves ved 2 ”100-års koncerter” med Buerne i henholdsvis Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg den 15. september og i Århus Musik-

hus den 22. oktober.
Glæd jer bare og kom så og vær med til at fejre dette band, som i så mange år
har givet deres publikum en masse dejlige jazzoplevelser – det har de så absolut fortjent.
Besætning: Gerhard Ellerbæk, cornet. Finn Odderskov, clarinet og saxofon.
Per Jegbjerg, trombone. Kurt Heegaard Jacobsen, banjo/vocal. Kim Neder-

Fredag 15. september
Dagen er kommet, hvor vi med stor glæde byder velkommen til en flok ulasteligt sortklædte unge mænd, iført noble slips og med nypudsede sko. De medbringer transportkufferter med skudklare våben og ligner mest af alt - det de
er - en flok JAZZ-gangstere.
Ved nærmere eftersyn er det dog også våben af helt ufarlig karakter, det viser
sig nemlig at være skinnende og velplejede musikinstrumenter, som bliver taget
i brug og vi kan ikke længere være i tvivl, scenen er indtaget af Jazzgangsterne

GOODFELLAS som
er hjemmehørende i det Jyske.
Bandet indtog jazzscenerne i
2003 og har siden været at
høre i mange jazzklubber samt
på festivaller i ind- og udland.
Senest Riverboat i Silkeborg og
i august 2005 til Gøteborg
Jazzfestival.
De spiller hot, funky og fed traditionel jazz, leveret på
en ung og udfordrende måde.
Der bliver virkelig skudt med skarpt når disse ”gangstere” trykker den af på scenen.
Deres spilleglæde og smittende entusiasme bliver blæst ud i hoverne på publikum, og deres mission er, at gøre den traditionelle jazz populær, sådan som
den lød i 60’erne.
De første toner af ”Love Theme” fra Godfather filmene lyder og deres ”våben”
forvandles til Hot og fed trad. Jazz.
De leverer at sceneshow der når langt ud over kanten.
Som gæstesolist til dette arrangement, medbringer de ingen ringere end
PAUL HARRISON. Lyder det bekendt?
Besætning:
Besætning: Nicholai Andersen, trompet og kor. Morten Lund Larsen, trombone
og kor. Jesper Bang Pedersen, kontrabas. Henrik Hougesen, trommer. Hans
Reichstein, banjo og sang.

Fredag 20. oktober
Denne gang har vi været en tur over sundet til Sverige, nærmere betegnet i

JAZZIN’ JACKS

Hälsingborg, hvor vi har hentet aftenens jazzband
Dette band er et af Sveriges mest velrenommerede jazzband i den traditionelle
”swinging style”.

