OBS!
Niels mangepenge uddeler i denne tid medlemskort gældende for 2008
til de medlemmer der har betalt kontingent.
Vær opmærksom på at medlemskortet gi’r adgang til de fleste af Storkøbenhavns jazzklubber til medlemspris.

OBS!
Billetsalget til særarrangementet med Lillian
Boutté & Hans Knudsens 25 års jubilæum
er startet ved klubaftenen 11. januar.
Resterende billetter kan
reserveres hos Niels
på tlf. 33 31 76 86 eller
købes ved indgangen
22. februar.
(Der kan være udsolgt).

Vinter 2008
Fredag 22. februar:
Lillian Boutté & Hans Knudsen
25 års jubilæum
Lørdag 29. marts:
Generalforsamling
og efterfølgende jazz
med Ricardos Jazzmen

Kommende arrangementer i 2008:
Fredag 25. april: Jacob Fischer — Søren Kristiansen — Henrik Hartmann
trio
Fredag 16. maj: French Preservation/featuring Kjeld Brandt
Fredag 15. august: River Band
Lørdag 27. september: Peoria Jazzband (S)
Fredag 17. oktober: Paul Harrison nyt band
Fredag 14. november: Kim Menzer Jazz & Blues Band
Lørdag 13. december: Second Line Jazzband (S)

Lillian Boutté & Hans Knudsen
holder 25 års jubilæum i
Ballerup jazzklub med gæster:
Ole Fessor, Thomas L’Etienne,
Ole Skipper Moesgård og
Esben Duus.

Godt nytår til alle - VELKOMMEN TIL 2008

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…
Et år er gået og et nyt er godt i gang. Jeg håber, at alle er kommet godt ind
i 2008, og jeg glæder mig til at præsentere jer for en masse god jazz i det
nye år. Endnu engang er det lykkedes bestyrelsen at blande en ”cocktail” af
danske og udenlandske bands, som ikke tidligere har været i vores klub.
Især ét arrangement, nemlig jubilæumskoncerten i februar i Ballerup jazzklubs hyggelige lokale, ser jeg med glæde og stolthed frem til .
Året vil byde på en masse spændene oplevelser. En af dem er en herlig
jazzweekend på Tisvilde Højskole i samarbejde med Ballerup jazzklub.
Arrangementet er planlagt i dagene 30. maj til 1. juni.
Denne jazzweekend vil jeg varmt anbefale at I tilmelder jer. Tag en brochure ved indgangen, eller læs evt. på klubbens hjemmeside:
www.ballerupjazz.dk
Vi ses i baghuset — Ole

OBS: forhøjet gæstepris denne aften 100 kr.

Fredag 22. februar: Jubilæumsarrangement
for Lillian Boutté & Hans Knudsen
Som tidligere omtalt er vi nu klar til at byde velkommen til et markant jubilæum. From ”down south” New Orleans to ”up north” Copenhagen somewhere in between blev der for 25 år siden skabt et musikalsk samarbejde mellem Lillian Boutté og Hans Knudsen. Disse 2 kunstnere har gennem årene mødtes i mange forskellige konstellationer, men altid med en
dyb og inderlig forståelse for New Orleans jazzen. Lillian, født og opvokset i byen. I hendes krop bor selve jazzens rødder og hun gør, og har

gjort, et utrætteligt arbejde for at formidle denne skønne musik ud til
resten af verden. Det kan ikke undre at hun rejser rundt i Europa som
Musik-ambassadør udnævnt af hjembyen. En titel som tidligere har tilhørt
selveste Louis Armstrong. Hans, som den dygtige pianist, der med sin
musikalske indleven forstår at fortolke jazzens toner. Et swingende og
intenst samarbejde er hvad vi skal nyde godt af denne aften.
Glæd dig til en sprudlende oplevelse med disse 2 jubilarer, som bestyrelsen har set frem til at præsentere for medlemmerne og sammen med jer
fejre i vores jazzklub.
På scenen vil der udover de førnævnte også være Thomas L’Etienne på
klarinet, Ole ”Fessor” Lindgreen på trombone, Ole Skipper Moesgård på
bas og Esben Duus på trommer.

Kære Jazzvenner, den årlige

Generalforsamling afholdes
Lørdag 29. marts kl. 17:00
Dagsorden iflg. vedlagte indkaldelse.
Husk at møde op – det er denne ene gang om året – din stemme kan
og vil blive hørt.
Efterfølgende spisning kl. ca. 18:15 – husk bindende tilmelding forud.
Efter generalforsamlingen skifter vi lokale og betaling for maden sker ved
indgangen.
Denne aften vil der ikke være Happy Hour, men drikkevarer kan købes
i baren til de sædvanlige populære priser.
Musikken er klar kl. 20:00, og vi slutter denne aften kl. 23:00.
Nu trænger vi til at få rørt ”pusselankerne” efter et par timers
stillesiddende
koncentration.
Og vi byder derfor
hjertelig velkommen til

Ricardo’s
Jazzmen
som vil fornøje os
med rigtig god,
swingende og særdeles dansevenlig
”Danish Dixieland
Jazz.”
Et band som er kendt for egne og flotte arrangementer af de enkelte
numre, hvoraf flere er tilvirket i et tårnværelse i Tåstrup. Bandet har ord
for altid at møde op med den ”faste” og velkendte besætning.
Vi skal således møde: Alfred Lauridsen på bas, Henrik Simonsen på
trommer, Steen Drost Nielsen på piano, Claus Forchhammer på klarinet
og saxofon, Søren Kirk på trompet og vokal og bandets mangeårige
leder Børge Ehler på trombone.
En rigtig dejlig lørdag aften er der hermed lagt op til og med jer som
det glade og entusiastiske publikum kan det kun blive en supergod aften.
Hvis du som gyldigt medlem deltager i generalforsamlingen, har du
gratis adgang til musikken. Alle andre betaler normal entré.

