er kommet til. Paul spørger som indledning på en ny CD tilbage i 2003:
Are you ready ? – YES WE ARE.
Netop i år kan Paul fejre 10 år på den danske jazz-scene. Dette fejres ved en
storstilet jubilæumskoncert i Portalen den 24. oktober 2008. En musikalsk kavalkade, der vil føre os gennem ti-året med mange af de musikere som Paul har præsenteret gennem tiden.
Han har for længst brændt sig fast hos det danske jazzpublikum, som elsker
den hotte og pågående stil som kendetegner hans spil. I kan roligt glæde jer til at
høre denne spændende og nye ”line Up”.
Men et er sikkert, det er fortsat med et imponerende up-tempo og med et væld
af superdygtige musikere. Faktisk så mange, at det kan variere fra gang til gang.
Dette nye band har taget publikum med storm, det er energisk performance,
klassisk jazz, smukke ballader og meget mere.
Venner, der er lagt op til en suveræn jazzaften, så husk at møde op i Baghuset,
iført dit sædvanlige gode humør.

August-oktober
2008
Fredag 15. august:
RIVER BAND
Lørdag 27. september:
PEORIA JAZZBAND (S)
Fredag 17. oktober:
PAUL HARRISON BAND 2008

Besætning:
Besætning:
Paul Harrison klarinet, alt- &
sopransax (GB). Niklas Carlsson
trombone og vokal (S).
Spike Botterill Piano og vokal
(GB) formidabelt fingerarbejde
på tangenterne. Anders Westfall
Guitar (DK). Peter Williams
kontrabas (GB). Ulrik Brohuus
trommer (DK).

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

Der var gang i den
på jazzweekenden i Tisville

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…
Det er stadig sommer og ikke alle har måske nået at nyde ferietiden helt færdig,
men det er alligevel nu på tide, at minde om det kommende efterårs jazz-program.
Jeg og bestyrelsen glæder os rigtig meget til at præsentere den flotte perlerække
som vi har at byde på.
Vi åbner den 15. august 2008 med det forrygende River Band.
Så, lad mig sige hjertelig velkommen til mere swingende jazz i Baghuset og husk
at notere datoerne i din kalender, tænk om du ”missede” noget godt, det ville da
være ærgerligt.
På glædeligt gensyn
Ole

JU-HU !!!!!!! BAGHUSET KALDER
Så er vi her igen, med en ny håndfuld superfine jazz-arrangementer fordelt henover efteråret.
Vi lægger for allerede til august – mens sommeren endnu
er over os, og vi mødes således:

15. august
River Band
Gode gamle kendinge starter
vores efterårs-sæson. Bandet
har flere gange tidligere været i
vores klub, nemlig i år 2001 og igen i 2006. De behøver således ingen nærmere
introduktion, for I husker vel alle hvad det er de står for. Spilleglæde, entusiasme,
swingende medrivende og særdeles dansevenlig musik, serveret i helt deres eget
regi. En energisk og meget homogen smittende udstråling rammer publikum og
man kan simpelthen kun holde af dem og ikke mindst af de små ordspil og fiffige
bemærkninger, som Allan så fremragende krydrer de enkelte præsentationer
med.
Det tætte, intense samspil som de fremstår med, vidner om et dejligt engagement hos hver og en af dem. Skønt når man som publikum kan fornemme denne
samhørighed på scenen.
Kære Jazzvenner, det bliver en suveræn opstart på efterårets sæson. Vi glæder os
til at se dig og husk, såvel din nabo som dine venner er meget velkomne. Tag
dem endelig med denne aften. Lad dem opleve hvor hyggeligt vi har det med os
selv og hinanden i vores jazzklub.
Besætning:
Torben Lassen trompet, flygelhorn, mundharpe og sang. Peter Jensen, tenorsax,
clarinet og sang. Allan Bjerregaard trækbasun og sang. Jørgen Nielsen, kontrabas. Kim Jusjong trommer og sang. Karen Sørensen, klaver og sang.

27. september
Peoria Jazzband
Så skal vi en tur over sundet,
for denne aften skal vi høre
”Happy Jazz” ifrån Sverige.
En Gøteborg-gruppe, Peoria
Jazzband, som har mere
end 40 år på bagen.
Peorias musik spænder over et
bredt register, fra New Orleans revival og Dixieland til swing, ja og så lidt svensk
folkmusik og vestindiske rytmer. Vokalisten Rosemarie Simonsen giver musikken
en helt speciel ”touch”.
Navnet Peoria stammer fra en lille by i Illinois i USA og ved bandets besøg i år
2000, blev de hædret af byens borgmester med fortjenstmedaljer og diplomer.
Mange internationale festivaler har haft fornøjelsen af Peoria Jazzband, de har
således været i Irland, Polen, Ungarn, Holland, Dresden, Hamburg og Essen m.fl.
Bandets hidtil længste udenlands tour fandt sted i 2005, nemlig til Shanghai og
Peking i Kina.
Udover tourneer i Skandinavien og Europa, er bandet også meget kendt for
deres flotte kirkekoncerter, koncerter hvor de fremtræder dels med eget program, men hvor de også i samarbejde med lokalsamfundet afprøver et gospel/
spiritualprogram, specialskrevet omkring kombinationen af New Orleans bands
og iblandet kor af bandets trompetist Rolf Sundby. Trompetisten Martin Barkstedt
er, efter 20 års pause, atter indtrådt i bandet. Han er, såvel som resten af bandet,
ganske ukendte her i Danmark. Så det skal blive meget spændende at høre dem
og med 40 år på bagen må de da kunne et eller andet.
Besætning:
Martin Barkstedt trompet og flygelhorn. Johan Johansson klarinet og sopransax.
Magnus Bylund trombone. Sture Svarén banjo. Gilbert Brodén bas. Gunnar
Dalblad trommer. Rosemarie Simonsen vokal.

17. oktober
Paul Harrison Band 2008
Aftenen står i PAUL HARRISONS TEGN – Paul Harrison!!! er det mon en vi kender????
JA, om vi gør – det er jo ham I ved nok, ja ham med de forrygende hurtige
numre, ham der har sin helt egen stil, ham der formår at knyttte de allerbedste
musikere fra jazz-scenen til sig, ham der står for hard-hitting jazz ud over det hele.
Han huserede, især de danske, men også udenlandske scener igennem et årti.
Nåh!!!! Ham …… ja, og nu er han på banen igen, denne gang med en helt ny
besætning, plukket blandt de ypperste jazzmusikere oppe i tiden. En del af de
gamle og kendte numre lader sig stadig høre, men også en hel del nye numre

