Jamen – det er et fint band , så vel mødt til dette sidste arrangement i 2007,
kom og ønsk din sidemand og genbo en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
Besætning: Mogens Johansen - klarinet, alt, tenorsax. Ole Skipper Moesgaard kontrabas. Per Tværgaard – piano. Martin Roy Wade – trommer. Claes Rydbeck –
banjo, guitar, vocal. Holger Laumann — saxofon.

Første arrangement i 2008:
NB!
NB! Denne aften vil der være billetter i forsalg til særarrangementet i februar med Hans Knudsen og Lillian Boutté.

Fredag 11. januar 2008
Bernadotte Swingers

November 2007
Fredag 16. november:
Six City Stompers.
Fredag 14. december:
Julearrangement med
Mogens Johansen Jazzquintet
og gæstesolist Holger Laumann.
Fredag 11. januar 2008:
Bernadotte Swingers.

En lille men stærk og rutineret kvartet skal i aften levere os
underholdende musik. Bandet har spillet sammen siden
1974 og vi skal høre mange kendte evergreens. Stilen er
Hovsa swingpræget jazz fra 30érne og 40érne og med varme
og intensitet appellerer den både til ører og dansefødder.
hvor blev Per af !
Bandet byder også på en række dejlige melodier som vi
sjældent hører. Vi skal også høre Peter Stens meget smukke fortolkninger af den
store mester Sidney Bechets repertoire, især nogle af hans franske kompositioner. Peter på tenor-og sopransax regnes for en af landets absolut bedste solister.
Besætning: Peter Sten – tenor-/sopransax, vocal. Jes Bergholt — bas.
Leon Aktor – trommer, vocal. Per Tværgaard – piano.

Kommende arrangementer i 2008:
Fredag 22. februar. Særarrangement
Særarrangement – Hans Knudsen og Lillian Boutté
Lørdag 29. marts. Generalforsamling. Ricardos Jazzmen
Fredag 25. april. Jacob Fische — Søren Kristiansen — Henrik Hartmann trio
Fredag 16. maj. Jean-Pierre Alessi (F) feat. Kjeld Brandt
Fredag 15. august. Ikke booket
Lørdag 27. september. Peoria Jazzband (S)
Ballerup jazzklub
Fredag 17. oktober. Paul Harrison nyt band
støttes af Ballerup
Fredag 14. november. Ikke booket
Kommune og
Lørdag 13. december. Second Line Jazzband (S)
Kunstrådet.
Ballerup jazzklubs elektroniske adresser: Hjemmeside: www.ballerupjazz.dk
E-mail: Alle adresser ligger på foreningens hjemmeside.
Togtider fra Ballerup: Mod København: Linie H: 18, 38, 58. Linie C: 01, 11, 21, 31,
41, 51. Mod Frederikssund: Linie H: 08, 28, 48. Linie C: 05, 15, 25, 35, 45, 55.
Redaktion. Annelise Ulsing og Jørgen Vilsøe.
Telefonisk henvendelse kan ske til formanden:
formanden:
Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv., 2750 Ballerup. Telefon 44 66 46 66.

Six City Stompers
— seks spændende unge jazzmænd.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
OBS:
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.

Formanden har ordet..
Efteråret er for alvor over os og vi har allerede afviklet 3 jazz-arrangementer af de i
alt 5 planlagte i denne sidste del af 2007.
Det betyder så også, at vi nærmer os jul og nytår og hermed også et nyt og
spændende jazzår. Vi byder på en masse rigtig dejlig jazz og skal hilse på gamle
kendinge, men også nye fra udlandet. Nogle af dem for første gang i vores jazzklub og jeg glæder mig meget til at præsentere dem for jer.
På bagsiden af dette blad kan du læse om de kommende arrangementer i 2008
og nok så vigtigt, kan du allerede nu se hvilke datoer du skal afkrydse i kalenderen.
Vi tager dog ikke afsked med dette år uden først at samles til en julebuffet fra
Rickys køkken. Det sker i forbindelse med årets sidste arrangement, nemlig den 14.
december.
I bladet kan du læse om indholdet af buffeten som koster kr. 150,00 og ligeledes
hvordan og til hvem du kan tilmelde dig. HUSK! At din tilmelding er bindende og
seneste tilmeldingsfrist er den 3. december. Betaling sker ved indgangen.
Tak til alle for flot fremmøde i årets løb, lad det gerne fortsætte ind i det nye år.
Hele bestyrelsen ønsker jer alle en god jul og et rigtig godt nytår.
På glædeligt gensyn

Ole

Fredag 14. december
- og så er der igen ( julearrangement )
Aftenen starter kl. 18.00 med en dejlig julejule-buffet fyldt med lækkerier
lækkerier fra Rickys
køkken. Prisen er 150 kr. excl. Indgang og drikkevarer som du kan købe i baren til
de sædvanlige populære priser.
OBS! Tilmelding til spisning er nødvendig og bindende. Der er spiseplads til 80
personer efter ”først-til-mølle” princippet. Betaling på dagen ved indgangen.
Tilmelding kan ske til kasserer Niels Erik Madsen på tlf. 33 31 76 86 eller på
e-mail. Vi skal afgive endelig og bindende tilmelding til Rickys Køkken, så
3. december er seneste dag for tilmelding.
Julebuffeten ser således ud:
Hvide sild, marineret i citrus creme med smag af mørk øl og brun farin.
Hertil syltede skalotter og dild salat. Serveret med groft brød.
Unghane bryst i tynde skiver, maskeret med majs creme, tilsmagt m. rosmarin og appelsin.
Braiseret kalve bryst i frikassé med bacon. Persillerødder, gulerødder, kartofler persille.
Bagt tomat fyldt med cous cous, gratineret med ost og rasp.
Serveret på søde marinerede auberginer.
Senneps marineret hjertesalat med champignons i rødvins sirup.
Vanilie bagte pærer, små rosse valle kartofler i appelsin olie.
Fløde kartoffel med timian og hvidløg.

Fredag 16. november
Six City Stompers
Denne aften skal vi i selskab med et ungt og
fremadstormende band SIX CITY STOMPERS.
Alle er aldersmæssigt kun i tyverne og alle
har de hang til tradJazzen, idet de er opflasket
med Louis Armstrongs musik. Bandet har
netop været i Paris og medvirket i ”Europamesterskabet i tradjazz”.
En stor succes for bandet som vandt flere priser. Vigtigst for dem er måske nok
publikums-prisen som de vandt overbevisende. Bandet har allerede vist sig på flere
jazzfestivaller – Riverboat, Copenhagen Jazzfestival og Femø. De har for nylig medvirket i en stor New Orleans indsamling på spillestedet VEGA og var i den forbindelse også i TV-avisen på DR1. Det høje musikalske niveau og den lave gennemsnitsalder lover særdeles godt for fremtiden og vi vil med stor glæde følge dem på
Danske såvel som udenlandske jazz-scener. Vi kan se frem til en meget spændende
jazzaften.
Besætning: Peter ”RED LOUIS” Marott på trompet. Peter ”PETIT” Rosendal på
trombone, piano & step. Mads “KAPELLO” Mathias på sax & vocal. Andreas
“DONNY” Käehne på banjo. Torleik “2LEGS” Mortensen på bas. Frederik
”FRED”Juul Hauch på trommer.

Bagt brie i ris papir med solbær kompot og marinerede radiser. Hertil syltede valnødder.
Nybagt brød.

Kl. 19.30 åbnes døren for de ”ikke”ikke-spisende”
og kl. 20.00 skal
skal vi møde

Mogens Johansen Jazzquintet
med gæstesolist Holger Laumann
Ja, navnet Mogens Johansen vil nogle sikkert nikke
genkendende til og vi har da også hørt ham før,
nemlig i ”Jazzkvartetten Spar To” som gæstede
klubben i februar måned. I aften går Mogens på
scenen med en jazzquintet bestående af rene notabiliteter. Bandet ligger højt på
listen kvalitetsmæssigt, det er ikke rendyrket New Orleans jazz, men snarere smoky, misty tilbagelænet og ikke for langt – det sidste er en kvalitet, spil nummeret,
og hold op! Det gør de.
Det er eviggrønne evergreens fremført på klarinet, banjo, guitar, piano, lidt sang
og hvor melodiernes genkendelse er alfa og bodega. Musikgenren har overlevet
fint fra 50èrne, hvor bunden blev lagt for the happy music som kan høres på små
cafeer, barer og shoppingcentre, en hel musikkultur, som vi bare tager for givet
og som desværre aldrig får den fortjente opmærksomhed i medierne.
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