I februar 2007 gav disse charmerende franskmænd således koncerter i
Gilleleje Jazzklub, J.F.Kennedy Jazzlounge i Hillerød og Seaside Jazzclub i
Frederikssund. Vi fik beviset – de er simpelthen knald-hamrende gode.

Forår 2008

Bandet lagde enhver der hørte dem for deres fødder og planer om en ny
turné blev aftalt til at skulle finde sted hurtigst muligt. Det bliver Ballerup
Jazzklub, J.F.Kennedy Jazzlounge, Østerbro Jazzklub og Seaside Jazzklub
der henover weekenden 16.-18.maj atter kan præsentere dette helt
ekstraordinære band, spækket med superdygtige musikere.

Fredag 25. april:
Henrik Hartmann Trio.

Besætningen er:
Jean Pierre Alessi, saxofonist og kapelmester. Cyrille Quanich på piano.
Domenic Molton på bas. Henry Lemaire på banjo. Vincent Hurel på trommer. Fred Vigorito på trompet.

Fredag 16. maj:
French Preservation
New Orleans Jazz Band.
(Forsidebilleder)

Glæd jer jazz-venner, der venter en forrygende heftig jazzoplevelse serveret på fransk - MERCI. Med denne aftens flotte arrangement afslutter
vi så 1. halvdel af jazz-året 2008 i hvert fald i klub-regi.
HUSK!! Der er masser af swingende jazz rundt om i landet i sommermånederne. Mens armene endnu er højt hævet, kan vi samtidig ønske hinanden en rigtig god og varm sommer af den slags med masser af sol - TAK.
Efter en dejlig feriepause, kommer vi stærkt igen nemlig 1. gang den 15.
august 2008.

Kommende arrangementer i 2008:
Fredag 15. august: River Band
Lørdag 27. september: Peoria Jazzband (S)
Fredag 17. oktober: Paul Harrison nyt band
Fredag 14. november: Henning Munk & Plumperne
Lørdag 13. december: Second Line Jazzband (S)

Så blev det forår ... ”dansk forår ”
der altså vejrmæssigt byder os på
lidt af hvert.
Til gengæld ligger det helt fast,
at Ballerup jazzklub byder på
LIVE-jazz i Baghuset.

Ballerup jazzklub støttes af Ballerup Kommune og 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: 15, 35, 55.
Redaktion: Annelise Ulsing og Jørgen Vilsøe.
Henvendelse kan ske til formanden: Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv.,
2750 Ballerup. Telefon: 44 66 46 66. Mail: ole@ballerupjazz.dk

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
OBS:
OBS: Nye priser og tider hvis intet andet er anført:
Jazzklubmedlemmer 60 kr./Gæster 85 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…
Ballerup bladet skrev: En dronning kommer på besøg i Baghuset
hun kom, hun sang og hun sejrede
Indhyllet i en skøn fortættet stemning, skabt af Hans og aftenens supersuperdyg
dy
gtige musikere
Ja, jeg har knap nok fået armene ned. Sikke en flot aften de gav os i et totalt proppet Baghus. Jeg håber alle nød det og fik en suveræn oplevelse.
Foråret har holdt sit indtog, men vi har endnu et par fine arrangementer at
afholde, inden vi siger tak for første del af 2008.

Denne trio som I aften indtager scenen I Baghuset har
sine rødder i Nat King Cole’s
og Oscar Petersons legendariske trioer og repertoiret
består hovedsageligt af
amerikanske jazz-standards
fra 30’ erne og 40’ erne.
Det er ”feel good” musik når
den er allerbedst.

Du/I har vel husket at tilmelde jer jazzweekenden på Tisvilde Højskole i dagene 30. maj – 1.juni. Ellers henvend dig til klubbens flinke kasserer Niels
som gerne hjælper med tilmeldingen.

Søren Kristiansens og Jacob
Fischers på en gang smagfulde og virtuose spil i samklang med
Henrik Hartmanns solide bas-spil, frembringer hot swingende jazzmusik,
der leder tanken hen på ovennævnte forbilleder.

Vi har indgået en aftale med Brønshøj Jazzklub, som har en del medlemmer der kunne have lyst til at deltage i Tisvilde-arrangementet. Dette kan
medvirke til, at vi når op på det ønskede antal for weekendens afholdelse.
Denne weekend vil således afslutte 1. del af sæsonen og være indledningen til ferietiden.

Trioen er alle velkendte navne på den danske jazzscene og medlemmerne er følgende:
Søren Kristiansen , piano
Jacob Fischer, guitar
Henrik Hartmann , bas

Den netop overståede generalforsamling gav heldigvis det glade budskab,
at vores klub fortsætter ganske som intet var hændt. Tak til alle vores medlemmer for fin opbakning. Vi er nu i alt 275 medlemmer.

Vi ser med spænding og forventning hen til denne jazzaften

Jeg ønsker alle en rigtig dejlig og forhåbentlig sol-fyldt sommer.
Vi starter op igen den 15. august med River Band.
På gensyn,
Ole

Fredag 25. april
Henrik Hartmann Trio –
”Sweet & Lovely”
Er titlen på gruppens nylig udsendte første CD og er musik i verdensklasse.
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Fredag 16. maj
French Preservation New Orleans
Jazz Band/feat. Kjeld Brandt
Denne aften skal vi hilse på et fransk jazzband, ja I læser rigtigt, og hvor
mange af jer har nogensinde hørt franskmænd spille jazz. Ja, vi er måske
nogle der kender og har hørt familien Franc ( Rene, Olivier og Jean
Baptiste), men derudover…..
Aftenens band kommer fra Lyon og var indtil for et års tid siden et ganske ubeskrevet blad i den danske jazzkrønike.
Heldigvis stødte Kjeld Brandt på Jean Pierre i New Orleans – og havde
selvfølgelig siddet ind med ham. Kontakten var skabt og Kjeld var
- som så ofte før - ikke sen til at skaffe nye og ukendte solister og bands
til Danmark.
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