Fredag 28. august:
Så er vi tilbage efter en dejlig sommerferie og vi lægger ud med at indbyde til

Kirkekoncert i Skovlunde Kirke kl.19:30
Magnolia Jazzband med Lillian Boutté
Døren åbnes kl. 18:30.
Tilbage i 2007 prøvede vi for første gang med en kirkekoncert og det gik så
godt, at vi vover at gentage den succes.
Vi har denne gang fyldt et norsk orkester MAGNOLIA JAZZBAND ind i kirken
og de skal akkompagnere den dejlige Lillian Boutté fra New Orleans. Vi er mange
der glæder os til et genhør/gensyn med denne sprudlende jazzlegende.
Magnolia er Norges ledende revival jazzorkester, spiller New Orleans jazz,
gospel, rhythm’n blues, swing og folkemusik. Bandet kunne tilbage i 2007 fejre
deres 35-års jubilæum. I alt 11 CD-udgivelser er det gennem årene blevet til.
Koncerten er kommet i stand ved behageligt samarbejde med Skovlunde Kirke.
Magnolia Jazzband består af følgende:
Anders Björnstad, trompet. Gunnar Gotaas, trombone. Georg Michael Reiss, clarinet/sax. Arild Holm, banjo. Håkon Gjesvik, piano. Per Hobbel, bas. Torstein Ellingsen, trommer.
En kirkekoncert er en helt speciel jazz-oplevelse, så snyd ikke dig selv for denne
aften. Vi skal lytte til top-professionelle musikere såvel som sangerinde, alle med
stor erfaring i netop denne type koncert.
OBS: Billetter á 125 kr. til denne aftenkoncert sælges i forsalg ved henvendelse til kasserer Niels Erik Madsen, tlf. 33 31 76 86 eller ved arrangementet
15. maj i Baghuset, og ved sommerkoncerten i Damgårdsparken 13. Juni.
Eventuelle overskydende billetter sælges ved kirkens indgang forud for koncerten.

Forår/sommer
2009
Fredag 15. maj:
Björn Ingelstam Band (S).
Lørdag 13. juni:
Sommerjazz i Damgårdsparken.
Leonardo Pedersens Jazzkapel
med sangerinden Ane Kramme.
Fredag 28. august:
Kirkekoncert i Skovlunde Kirke.
Magnolia Jazzband med sangerinden Lillian Boutté. (forsidefotos)

Kommende arrangementer:
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, 21, 41.
Mod Frederikssund: Linie H: 08, 28, 48. Linie C: 05, 25, 45.
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: 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…
Efter en ufrivillig pause i april måned, hvor kommunen beslaglagde Baghuset til
andre formål, vender vi nu tilbage med jazzarrangement. Især vores udendørs
arrangement i Damgårdsparken 13. Juni ser jeg hen til med stor forventning og
spænding. Det er jo noget helt nyt vi her afprøver. Det er en satsning som jeg
håber bliver vellykket.
Og således kan vi nu sige tak for første halvdel af 2009. Jeg synes halvåret har
budt på mange dejlige oplevelser og vil hermed ønske alle en rigtig god sommer.
Efter en forhåbentlig god ferie tager vi hul på en ny, spændende sæson som
starter med kirkekoncert i Skovlunde Kirke 28. august. HUSK at du allerede til majarrangementet kan købe/bestille billet til kirkekoncerten .
Vi forsøger endnu engang at udsende vores blad på mail til interesserede medlemmer. Tilmeld dig på Foreningens hjemmeside.
Vel mødt i Ballerup jazzklub — Ole.

Fredag 15. maj:
Björn Ingelstam Band (S) spiller i BAGHUSET
Aftenens band kommer fra Sverige og repræsenterer i høj grad ”next generation”. Såvel trompetisten Björn som trommeslageren Henrik er såmænd kun 19 år
gamle. Pianoet betjenes af den kun 23-årige Johannes, søn af bassisten Karl
Kronqvist. Gruppen er så forstærket med veteraner fra den skandinaviske jazzelite, med Björns far Hans Ingelstam på trombone og Lars Nielsen fra Danmark
på bas.
Sin unge alder til trods, har Björn med band allerede optrådt på mange festivaller i Sverige og Danmark. Han har vundet
priser ved talentkonkurrencer og modtaget stipendier, senest fra Hälsingborgs
symfoniorkester.
Hans forbillede er Louis Armstrong,
men han skeler gerne til folk som Bunk
Johnson og Dizzy Gillespie. En bred musiksmag fra New Orleans, dixieland og swing
til nutidens rytmiske og dynamiske New
Orleans Jazz.
Besætning: Hans Ingelstam (S), trombone. Björn Ingelstam (S), trompet. Johannes
Kronqvist (S), piano. Lars Nielsen (DK), bas.
Henrik Larsson Brehmer (S), trommer.
Vi ser med spænding frem til at møde
dette unge nye band og høre hvad de
har at byde på.

Lørdag 13. juni:
Leonardo Pedersens Jazzkapel med Ane Kramme
Klubbens nye tiltag - sommer-frokost-jazz - skydes i æteren
denne juni-lørdag kl.13:00 i Damgårdsparken.
Betragt det som en slags skovtur med medbragt madpakke og den rødternede
dug. Du vil have mulighed for at købe dine drikkevarer hos os.
Der vil være fri adgang for alle denne dag og vi håber at rigtig mange af jer
med familie og venner vil møde op og nyde maden, en tår at drikke og masser af
dejlig musik i det frie under solen. Ja, vi har selvfølgelig ”bedt guderne om godt
vejr” til dette arrangement, MEN – skulle det danske vejr svigte os, har vi sikret os
at kunne søge inden døre i Baghuset.
Det er LEONARDO PEDERSENS JAZZKAPEL og sangerinden ANE KRAMME
der skal underholde os, dette dejlige 11-mand store orkester og med en dejlig
vocalist. Vi bliver præsenteret for saftig blues, følsomme ballader og fede swingnumre.
Hvis vi er heldige, kunne denne dag blive en rigtig hyggelig jazz-skovtur, et
anderledes jazzarrangement, hvor vi henlægger begivenheden udenfor vores
normale spillested.
Kom derfor og vær med til at gøre dagen til en særlig festlig én af slagsen, der
er som sagt fri entré for alle, medbring blot dit gode sommerhumør. Tænk for et
eventyrligt syn, en park i Ballerup, fyldt med en masse sommerglade mennesker
og lyttende til den skønneste musik.

Besætning: Finn Lynge, ten/barytonesax. Jens Erik Sørensen, ten.sax. Holger
Tvestmann, trompet. Mogens Eghjort, trompet. Poul Chr. Nielsen, trompet. Jørn
Nørredahl, trombone. Bjarne Thanning, trombone. Per Tværgaard, piano.
Ib Lund Nielsen, bas. Tobias Leonardo Pedersen, trommer. Leonardo Pedersen,
alt/ten.sax,cl. Ane Kramme, vocal.
Lyder dette ikke til at blive en herlig dag med sol, sommer og frilufts-jazz i det
grønne. Med dette flotte punktum for første del af jazz-året 2009 ønsker bestyrelsen alle en rigtig god og velfortjent sommerferie. Vi ses igen til august…..

