De krydrer deres musik med sang og diverse forklædninger f.eks i ”Sheik of
Araby” og trommestikkerne der leger med bas-strengene i ”Big Noise from
Winnetka”.
Der er lagt op til en forrygende aften med blues, ragtime og dixieland.
Besætning:
Rolf Carvenius – klarinet.
Per Dywling – kornet.
Staffan Algell – banjo og guitar.
Lars Höbinger – trombone og vocal.
Stefan Ramnell – kontrabas.
Peter Stenson – trommer.

Efterår 2007
Fredag 31. august:
Verdensorkestret.
Fredag 28. september:
Delta Jazz Band/Colin Bowden.
Fredag 19. oktober:
Tuxedo Jazz Band.

Kommende arrangementer i 2007:
Fredag 16. november.
Six City 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.

Colin Bowden him self.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
OBS: Nye priser og tider hvis intet andet er anført: Medlemmer 50 kr./
Gæster 85 kr./Storkøbenhavnske jazzklubmedlemmer 60 kr.
Medlemskontingent for kalenderåret: 150 kr. Dørene åbnes kl.19:30.
Musikken spiller kl. 20:00 til 23:30 - Happy Hour kl. 19:30 til 20:30.

Kære Jazzklubmedlemme
Så er vi på barrikaderne igen og åbner for efterårets godtepose.
Efter en forhåbentlig dejlig sommer håber vi, at I er klar til igen at møde op i
vores hyggelige jazzklub, hvor vi som altid lægger op til nogle herlige jazzaftener
henover efteråret. Vi glæder os til jeres fremmøde, til det rare samvær og ikke
mindst den dejlige musik. Vi er klar med jazzen, så I behøver blot at møde op iført
jeres sædvanlige gode humør.
Bestyrelsen

Formanden har ordet..
I skrivende stund har sommeren endnu ikke vist sig fra sin mest charmerende
side, men jeg håber dog at I trods alt har nydt ferietiden. Hvis solen ikke når det,
ja – så kan vi da glæde os over al den gode jazz der ligger og venter på os og
som vil varme vore hjerterødder. Så fortvivl ikke, vi har lagt planer for efterårssæsonen og vi tager hul på dem 1. gang den 31. august 2007.
Velkommen til en swingende anden halvdel 2007.
Ole

Fredag
31. august
Verdensorkestret 2007
”Verden bliver mindre – men Verdensorkestret bliver større” og bandet kan i år
fejre sit 25-års jubilæum. Ja, så store er ordene fra dette band, som rent musikalsk
spænder vidt og spiller deres musik på en uhøjtidelig og afslappet facon.
Vi glæder os til at høre hvad disse herlige musikanter har at byde på.
Besætning:
Elith ”Nulle” Nykjær – klarinet og mundharmonika.
Ole ”Fessor” Lindgreen – trombone og euphonium.
Kjeld Lauritsen – hammond orgel, harmonika og piano.
Marc Davis – bas.
Bjørn Otto Hansen – trommer.
Louise Albeck – sang og percussion.

Fredag
28. september
Delta Jazz Band/Colin Bowden (GB)
Aftenens jazzband blev dannet i 1990 under orkesternavnet ”Sonny Morris &
the Delta Jazz Band”.
Efter Sonny Morris`død i 2001 skiftede orkestret til det nuværende navn ”The
Delta Jazz Band with Colin Bowden”. Colin Bowden regnes for en af de bedste
trommeslagere i Europa og målet for orkestret er stadig, at spille i samme ånd
og stil som George Lewis tilbage i 1940èrne og 50èrne med hovedvægten lagt
på det kollektive spil. Vi skal høre blues, spirituals, populær-melodier og kendte
jazz standards.
Besætning:
Jim Holmes – trompet og vocal.
Roy Maskell – trombone.
Terry Giles – clarinet.
Colin Bowden – trommer.
Andy Maynard – banjo.
John Sirett – bas.

Fredag
19. oktober
Tuxedo Jazz Band – Sverige
I deres band-info spørger de: Hvornår ses vi næste gang? Jamen det gør vi i aften i Ballerup jazzklub. Disse svenske herrer lover os en musikalsk rejse gennem
flere årtier og de kan deres kram.
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