Fredag 30. januar
Jeff Milner’s Delta Friends (UK)
Aftenens band på i alt 6 medlemmer – 5 mand og en kvinde - kommer alle fra
United Kingdom og blev etableret i 2006 af Jeff Milner.
Bandets forbilleder er Bunk Johnson og George Lewis. Det er således et ”ungt”
jazzband, men alle som en er ude over de tyve og hver især har en lang jazz-æra
med i bagagen.
Flere af medlemmerne har tidligere været en del af ”Taff’s Ragtime Serenaders”,
men samtlige musikere kan vi meget vel have hørt tidligere i andre sammenhænge.
Besætningen er: Jeff ”Little Jim” Milner, trombone. Peter Wright, cornet. Cliff
Greenwood (kaldes), clarinet og sax. Annie Hawkins, bas. Dick Speight, banjo.
Taff Lloyd, trommer,
Det skal blive spændende at høre hvad de vil diske op med, idet de ikke har afsløret deres repertoire og på grund af deres ”unge” alder kender vi dem jo heller
ikke som band. Men vi slår ørerne ud og vil som altid være parate til at lytte, nyde
og give vores besyv til en god stemning.
Vi ser frem til endnu en herlig jazzaften her i Baghuset hos Ballerup Jazzklub.

Vinter 08/09
Fredag 14. november:
Henning Munk & Plumperne
Lørdag 13. december:
Second Line Jazzband (S)
Fredag 30. januar:
Jeff Milner’s Delta Friends

Kommende arrangementer i 2009:
Fredag 27. februar: Bourbon Street Jazzband.
Lørdag 28. marts: Generalforsamlin og Kim Menzer Jazz og Bluesband + sangerinde Miriam Mandipira Melkjorsen.
Fredag 15. maj: Hans Ingelstam Band (S).
Lørdag 13. juni: Sommerjazz i Damgårdsparken – Leonardo Pedersen’s Jazzkapel + sangerinde.
Fredag 28. august: Kirkekoncert i Skovlunde Kirke – Magnolia Jazzband (N)
+ Lillian Boutté.
Lørdag 26. september: French Preservation (F).
Lørdag 31. oktober: Swingsters (S).
Lørdag 14. november: Jazz Five.
Fredag 4. december: New Orleans Delight med solist
Dan Vernhettes.
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

Henning Munk & Plumperne.
Disse fire musikere lover at føre os til
himmelske steder
i den musikalske verden.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
OBS:
OBS: 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…
Jeg går rundt og glæder mig – synes vi er kommet rigtig godt i gang med efterårssæsonen.
Vi har haft meget flot at byde på frem til nu og medlemmerne har bakket fint op
om vores arrangementer. Og husk så lige! Vi har mere godt i posen dette efterår.
Da vi også nærmer os afslutningen på 2008 vil jeg da gerne afsløre allerede nu, at
vi har programlagt en flot pakke til det nye år 2009.
Et par af de kommende arrangementer vil jeg gerne fremhæve.
Som noget nyt vil vi lørdag 13. juni 2009 afholde en sommerkoncert i Damgårdsparken. Leonardo Pedersen’s Jazzkapel med sangerinde – lyder det ikke spændende?
Endnu engang har vi planlagt en kirkekoncert i samarbejde med Skovlunde kirke,
fredag 28. august 2009 og vi har inviteret Magnolia Jazzband fra Norge til sammen
med Lillian Boutté at forestå denne aften. Glæd jer – det bliver suverænt.
Du kan læse nærmere om disse særarrangementer i vores kommende blade.
På bagsiden af dette blad kan du læse om de øvrige arrangementer i 2009, så
allerede nu kan du reservere datoerne, hvor du bare skal til jazz i Baghuset.
Som vanlig takker vi af for året ved at samles til hyggelig jule-buffet fra Ricky’s køkken og det gør vi i forbindelse med Jazzaftenen den 13. december 2008.
Du kan læse mere inde i bladet.
Den samlede bestyrelse vil gerne takke for et godt år 2008 ved at ønske alle en
rigtig god jul samt et godt nytår – vi ses til mange nye oplevelser i 2009.
På jazzende gensyn — Ole

Sommeren er definitivt slut, det mærker vi tydeligt når vi bevæger os udenfor,
UFFF!!!!!!! Så er det jo rart at vide, at i Baghuset kan du få varmen til vores flotte
jazzarrangementer.

Fredag 14. november
byder vi velkommen til Henning Munk & Plumperne. Et nordisk samarbejde
Indgået mellem Sverige og Danmark.
Besætningen er: Henning Munk Plum (D), klarinet og sopransax. Henning
Toxværd (D), trommer. Marc Davis (D), slagbas. Björn Ekman (S), banjo og vokal.
Disse 4 musikere lover at føre os til himmelske steder i den musikalske verden.
De spiller de ”sortes” musik fra det tidligste New Orleans til den mere nulevende
jazz style. Det er med stolthed de denne aften vil præsentere os for resultatet.
Alt for få forstår at værdsætte tilstedeværelsen af en sopransaxofon i jazzsammenhæng, men gå ikke i panik – lad dine ører guide dig igennem standard, evergreens og jazzklassikere, stærkt inspireret af den navnkundige Sidney Bechet,
som i den grad formåede at tilføre et helt specielt drive og skabe en unik stemning med sin sopransax.

Slå håret ud – hold fødderne i beredskab venner – det her er jazz.
I kan forvente en superflot jazzaften med rigtig lækker musik, så snyd ikke dig selv
eller dine venner for denne oplevelse. Mød talstærkt op og din jazzklub vil som
altid tage godt imod dig.

Lørdag 13. december
Second Line Jazzband (S)
Denne aften finder vi julestemningen frem, idet vi lægger op til hyggelig fællesspisning forud for den musikalske underholdning.
Der vil være spisning fra kl.18:00 mod forudbestilling. Det koster kr.160,00 pr.
person og bindende tilmelding kan ske til vores flinke kasserer Niels Erik ved indgangen, på telefon: 33 31 76 86, eller e-mail: niels@ballerupjazz.dk
Seneste tilmelding er den 5. december og igen efter først til mølle princippet.
Der er plads til 80 personer. Betaling ved indgangen på selve dagen.
Jule - Buffeten vil igen i år blive leveret af Rickys Køkken.
Prisen er for maden og altså excl. indgang og drikkevarer. Dem køber man i
baren til særdeles favorable priser.
Gæster der kommer senere for at nyde musikken vil først have adgang fra kl.
19:30. Dette bedes venligst respekteret af hensyn til de spisende.
Kl.20:00 er vi klar til at byde Second Line Jazzband velkommen på scenen.
Endnu et band direkte importeret fra Sverige, nemlig byen Gøteborg – jazzens
svenske mekka. 10 CDér har dette produktive band udsendt på markedet.
Dette unikke band, et af europas populæreste indenfor traditionel jazz, blev
startet i 1989.
Et utal af jazzfestivals har de gæstet, ligesom de har optrådt i radio og på TV.
Mange prominente personer har de haft besøg af f.eks. Lillian Boutté, Orange
Kellin og Antti Sarpila.
De har forskellig musikalsk baggrund, men fælles for dem er at New Orleans
revival style er det der giver dem den største inspiration, til den musik de har specialiseret sig i. Vi gør vort bedste for at fastholde New Orleans musikken levende.
Vi blænder op for julehyggen og sammen vil vi nyde maden og senere den
dejlige musik og jeg er sikker på der også bliver mulighed for en sving-om.
Glæd jer til denne
december-aften.
Besætninger er:
Niklas Carlsson,
trombone.
Jesper Albrektsson,
trompet.
Olof Skoog,
klarinet og saxofon.
Anders Wasén,
banjo.
Johan Horner,
trommer.
Per Bach,
bas.

