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:
Så er aftalerne klar for hele 2007.
Sæt krydser i kalenderen så vi ses rigtig tit.
Torsdag 18. januar. Kirkekoncert i Skovlunde Kirke med
Marilyn Keller og New Orleans Delight.

Nov./dec. 2006
Fredag 17.11:
Theis Jensen og Søren Kristiansens trio.
Fredag 15.12:
PS Swingband.
Husk også kirkekoncerten
torsdag 18. Januar kl. 19:30
(billede)

Fredag 26. januar. Claus Forchhammers Orkester.
Fredag 23. februar. Spar 2 samt gæstesolist Ole Fessor Lindgrenn.
Lørdag 24. marts. Generalforsamling. Swing Strings.
Fredag 13.
13. april. Neanders jazzband.
Fredag 11. maj. Gôta River Jazzmen, Sverige.
Fredag 31. august. Verdensorkesteret.
Fredag 28. september.
september. Delta Jazzband W. Colin Bowden. G.B.
Fredag 19. oktober. Tuxedo Jazz Band, Sverige.
Fredag 16. november. Six City Stompers.
Stompers.
Fredag 14. december. Mogens Johansen Jazzquintet.

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.
Telefonisk henvendelse kan ske til formanden:
Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv., 2750 Ballerup. Telefon 44 66 46 66.

Billetter til kirkekoncerten
kan købes i forsalg på Skovlunde Kirkes kontor og i Ballerup
jazzklub ved arrangementerne 17. nov. og 15. dec.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
Priser og tider hvis intet andet er anført: Medlemmer 60 kr./gæster 85 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...
Efterårssæsonen er kommet godt i gang, og det varer ikke længe før det er jul og
nytår.
Det er med stor glæde nu at kunne fortælle at samarbejdet med Skovlunde
kirke og Ballerup jazzklub er kommet på plads, så der bliver kirkekoncert med
New Orleans Delight og den pragtfulde sangerinde Marilyn Keller torsdag d. 18.
januar 2007. Det er første gang Ballerup jazzklub afholder kirkekoncert, og det
glæder jeg mig meget til.
Forsalg til kirkekoncerten kan ske i jazzklubben den 17. november og 15. december 2006, samt i Skovlunde Kirke fra 17. november på Lundebjerggårdsvej 1,
Skovlunde. ( Billetpris 100 kr. )
2007 står for døren, og det bliver endnu et spændende år. Alle arrangementerne er på plads. Der vil komme nye orkestre der ikke har spillet i Ballerup før og
vi skal høre nogle af de ”gamle” kære orkestre. Der vil komme unge musikere
som vil være fremtiden for jazzen og musikere fra det store udland. Se næste års
program på side 4.
Jeg vil gerne sige tak for året 2006, det har været et godt år. Jeg håber alle vil
få en god jul og komme godt ind i det nye år.
Vi har for øvrigt forsalg til julebuffeten til julearrangementet hos foreningens
kasserer Niels Erik Madsen på tlf. 3331 7686 eller på e-mail indtil 6. december.
Prisen er 130 kr., og der er spiseplads til i alt 80 personer efter ”først-til-mølle” princippet, så skynd dig med tilmeldingen som er bindende.
Betaling sker ved indgangen.
Ole

Fredag 17. november
Theis Jensen og
Søren Kristiansens trio
Denne aften skal vi have en helt speciel
musikalsk oplevelse. Trompetisten Theis
Jensen i samarbejde med Søren Kristiansens trio, har kastet sig ud i et musikalsk projekt, hvor de
fortolker melodier som ”Love me tender”, ”Smile”, ”Red sails
in the sunset” og mange andre, som ikke nødvendigvis er
hentet fra jazzens store standardrepertoire.
Theis Jensen har dog bevaret sin naturlige blæseteknik og sin betagende lethed,
som er så karakteristisk for ham. Det sker på smukkeste måde og jazzen er på ingen måde glemt, man fornemmer den hele tiden. Vi husker melodierne og teksterne, der i ”gamle dage” brændte sig ind i alle sjæle. Dengang som det, man i dag
kalder ”ren pop”.
Vi glæder os til at høre hvad en så dreven jazztrompetist i nært samarbejde med
så dygtige unge musikere kan overraske os med.
Solist: Theis Jensen, trompet
trompet med besætning: Søren Kristiansen, piano, Thomas
Ovesen ,bas og Mikkel Find, trommer.

Fredag 15. december (julearrangement)
PS Swingband
Så tager vi hul på julens glæder – vi starter kl. 18.00 med en dejlig buffet fyldt
med lidt anderledes lækkerier og leveret af Rickys køkken. Prisen er 130 kr. excl.
indgang og drikkevarer som kan købes til de sædvanlige populære priser.
OBS! Tilmelding til spisning — læs formandens indlæg på side 2.
Mens vi spiser serveres der julevenlig jazz som udføres af en rigtig hygge-duo
forklædt i nissehuer og skæg. Ole Sterndorff på bas og Jørgen Martinsen på
violin.
iolin

Julebuffet.
Hvide sild vendt i grov senneps creme med honning og lidt chili. Serveres
med groft brød.
Laks marineret i karry og øster sauce. Bagt og serveret med baby spinat med
citron creme.
Indbagt svinemørbrad i fedt net med souffle fars og rosmarin.
Jule sauce.
Røget svinekam på bagt rødkål med appelsin og timian.
Kartoffel roser bagt
med persille smør.
Syltede persille rødder
i krydderurter og salat.
Vendt med gulerødder i
nedkogt tranebær juice
...e

Dessert.
Døren åbnes kl. 19:30
for de ”ikke”ikke-spisende”.
Kl. 20:00 skal vi møde PS
Swingband som er hjemmehørende i Silkeborg.
Der er de især kendt på Cafe Admiralen – deres faste spillested. Og NEJ, det er
ikke Admiralens vise vi skal høre, men derimod deres dejlige og medrivende
swing-jazz. De skaber fortrinlig Hot Club de France-stemning når de kører Django Reinhardt/Stephan Grappelli-stilen.
En violin, en bas og to guitarer og så swinger det bare. Instrumenterne betjenes af Esben Kjær, Torben Nickelsen, Kim Mouritzen og Per Sørensen. Tilsammen udgør de PS Swingband, men et ekstra krydderi bliver tilsat denne aften,
nemlig klarinetisten Henning Munk Plum — venner, det bli’r super. Med sædvanlig godt humør og smittende spilleglæde er der lagt op til en forrygende
musikalsk aften En rigtig god opstart på julens mangeartede arrangementer.
Det er klubbens sidste arrangement i 2006, så kom og vær med, lad os sammen ønske hinanden en dejlig julefest og et rigtig godt nytår.

