Flere af medlemmerne er kendt
fra ”Tante Tillies Fodvarmere”, som
en hel del af jazzfolket vil nikke
genkendende til. Det er således
garvede musikere der her har fundet sammen, for med stor spilleglæde at formidle de swingende
toner ud til sit lyttende publikum.
Bandet består af: Mogens JohanJohansen klarinet/sax, Per Bøge guitar/
vocal, Søren Nielsen bas, Finn
Hjelm Jacobsen trommer.
Den instrumentale sammensætning forstærkes denne aften med
en trombone, idet en kendt og
skattet musiker som Ole ”Fessor“ Lindgreen medbringes
som gæstesolist.
Venner, der er hermed skabt basis for en swingende
musikalsk aften af de helt store. Det er kvalitet af meget
høj standard vi bliver præsenteret for – det bliver kræs
for øregangene.
I kan roligt skynde jer at sætte X i kalenderen og begynde at se hen til denne
aften.

Jan./feb. 2007
Torsdag 18.01:
Kirkekoncert med Marilyn Keller og New Orleans Delight.
Fredag 26.01:
Red Hot Four.
Fredag 23.02:
Spar To og gæstesolist
Ole ”Fessor” Lindgreen.

Kommende arrangementer:
Lørdag 24. marts. Generalforsamling. Swing Strings.
Fredag 13. april. Neanders jazzband.
Fredag 11. maj.
maj. Gôta River Jazzmen, Sverige.
Fredag 31. august. Verdensorkesteret.
Fredag 28. september. Delta Jazzband W. Colin Bowden. G.B.
Fredag 19. oktober. Tuxedo Jazz Band, Sverige.
Fredag 16. november. Six City Stompers.
Fredag 14. december. Mogens Johansen Jazzquintet.
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.

Den pragtfulde jazzsangerinde
Marilyn Keller
underholder i Skovlunde Kirke.

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: 150 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...
Godt Nytår til alle.
Året 2006 blev et godt år for vores jazzklub, der var fulde huse til arrangementerne, og vi fik hørt meget forskelligt og spændende jazz.
Årsskiftet er også tid til at se fremad. Det første bliver kirkekoncerten i Skovlunde Kirke, og det bliver en af de store oplevelser, og så kommer der10 jazzaftener i
løbet af 2007 i Baghuset med forskellige orkestre, men fælles for dem alle er, at
de spiller jazz med hjertet.
Husk lige at der er generalforsamling lørdag d. 24. marts 2007, så sæt kryds i
kalenderen.
Sidder du/I med brændende lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, så tøv
ikke, men henvend dig til formand Ole, som meget gerne vil høre fra dig.

Vi får i stedet besøg af en dejlig jazzkvartet fra det jyske,

RED HOT FOUR
Bandets medlemmer er følgende:
Lars Meidal på trommer, Torben Nickelsen (kendt fra PS Swingband) på kontrabas, Ib Haagen på banjo/vokal og Steffen Juul Hansen på klarinet og altsax.
Bandet skriver om sig selv, at de ikke fylder så meget på en scene, nej — de er
jo blot fire mand, så de kan sagtens få plads til sig selv og deres instrumenter på
vores scene.
Med god plads til armbevægelserne, formår de at fylde rummet med dejlig
melodisk og øre-/dansevenlig jazz i et ikke alt for hidsigt tempo, alle bør kunne
følge med.

Ole.
Kære jazzvenner og medlemmer
af Ballerup Jazzklub, Så er vi her igen.
Vi har sagt farvel til et godt år 2006, men det
betyder jo blot, at vi nu kan sige goddag og velkommen til et nyt og meget spændende år 2007.
Et stort og hjerteligt velkommen skal også lyde
til alle jer jazzelskere. Vi byder op til en lang række herlige swingende jazzarrangementer fordelt udover året. Første mødedag er

torsdag 18. januar 2007 kl.19:30
hvor vi er i Skovlunde Kirke til kirkekoncert med New Orleans Delight og sangerinden Marilyn Keller. En koncert, som vi har arrangeret i godt samarbejde med
Skovlunde Kirke.
Besætningen er: Erling Lindhardt banjo. Stefan
tefan Kärfve (S) bas. Claus Lindhardt
trommer. Hans Pedersen piano. Frederik John (S ) trombone. Kjeld Brandt klarinet.
Og fra USA, den dejlige sangerinde Marilyn
arilyn Keller.
Det er første gang vores jazzklub indgår i et sådant arrangement og vi glæder os
rigtig meget til at prøve denne form for jazzkoncert. Der er lagt op til en helt speciel oplevelse, som vi håber I alle vil nyde.
OBS: Billetter til denne aftenkoncert sælges i forsalg ved henvendelse til kasser
kassereeren Niels Erik Madsen, tlf. 33 31 76 86 og vi håber du har sikret dig én, så behøver
du blot møde op iført forventningens glæde og sædvanlige gode humør.
Overskydende billetter sælges ved kirkens indgang før koncerten.

Fredag 26. januar
Denne gang i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup.
Her må vi benytte os af den sjældne § - ret til ændringer forbeholdes.
Vi har tidligere annonceret Claus Forchhammers orkester til denne aften,
men har måttet acceptere deres afbud.
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Bandets medlemmer som gik sammen i 1999 har ønsket at finde tilbage til
rødderne og spiller således New Orleans Revival jazz med et meget intenst engageret og godt sammenspil, som appellerer til et bredt publikum.
Glæd jer til endnu en dejlig jazzaften i Baghuset.

Fredag 23. februar
(Og det foregår også i Baghuset.)

Jazzkvartetten SPAR TO med gæstesolist
Synes I det lyder lidt mystisk – en kvartet der hedder SPAR TO ? Ja, men forklaringen er denne: Fire jazzmusikere havde gennemført en række succesfulde
jazzaftener på et værtshus ved navn RUDER ES og som en pendent hertil fandt
de det nærliggende at lade bandet hedde SPAR TO, dels fordi deres musik sagde ”spar to” til alt, og det faktum, at de altid holder en KORT pause.
De spiller glad traditionel jazz, dét som de fleste holder meget af. Det er gamle
kendte klassikere med afvekslende swingnumre, hvor især Per Bøge udfolder
sig på guitaren.
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