I 1995 fik bandet en ny start og under navnet Swingsters. Trompetisten
Lars ”Sumpen” Sundbom forlod bandet og til kom Cacka Ekhé .
Altså, det mest utraditionelle jazzband af alle traditionelle bands. Det
kan da kun blive en spændende aften og jeg vil sammen med jer glæde
mig til at stifte bekendtskab med deres anderledes musik.
Besætning:
Christer ”Cacka” Ekhé, co,cl,sax & voc
Bob McAllister, tb, steel pans & voc
Tord Larsson, cl & sax
Göran Schultz, p & voc
Christer Wijkström, bjo
Nils „Kulan“ Rehman, b & voc
Krister Ohlsson, dr & perc

Efterår 2009
Lørdag 26. september:
French Preservation
New Orleans Jazz Band (F)
med Fred Vigorito, kornet (USA)
og Kjeld Brandt, klarinet.
Lørdag 31. oktober:
Swingsters (S) billede...

OBS!
Du kan få klubbens nyhedsbreve tilsendt elektronisk ved at tilmelde dig
på hjemmesiden: www.ballerupjazz.dk

Kommende arrangementer:
Lørdag 14. november: Jazz Five.
Fredag 4. december: New Orleans Delight med solist Dan Vernhettes.
Du kan allerede nu reservere de første spilledage i det nye år:
Fredag 29.01
Fredag 26.02
Lørdag 13.03
Fredag 09.04
Lørdag 08.05
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

...det mest utraditionelle jazzband
af alle traditionelle bands.

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…
Så er vi kommet godt i gang med 2. halvdel af jazz-år 2009. Arrangementet
i Damgårdsparken i juni blev jo, trods dårlige odds rent vejrmæssigt, en
rigtig flot dag. Den nylig afholdte Kirkekoncert i Skovlunde kirke synes jeg
også vi kan notere som en succesfuld og særdeles vellykket aften.
Efterårets kommende arrangementer vil alle blive afholdt i Baghuset som
er vort faste spillested. Her hvor hyggen og stemningen altid er helt i top og
hvor jeg glæder mig til igen at se jer alle.
Jeg håber alle har haft en god ferie, måske I har været rundt i landet og
nydt den megen gode jazz som sommeren har budt på. Det må dog ikke
forhindre nogen af jer i at møde op i Baghuset i de kommende måneder, vi
har nemlig masser af fine arrangementer at byde på, og som altid skal
du og dine venner være hjertelig velkomne.
Formand Ole

Lørdag 26. september
French Preservation
New Orleans Jazz Band (F)

- den aften i maj 2008, da vi første gang oplevede dette franske band.
Hvem husker mon ikke deres optræden i Baghuset ? Formidabel flot var
det og vi havde svært ved at få armene ned igen. Charmerende sceneperformance i højeste potens og elegant indhyllet i ægte fransk udstråling.
Jamen det bliver et forrygende gensyn/genhør .
Formand Ole har hørt/læst min bøn, for i aften står de atter på scenen
og jeg glæder mig vildt meget.
Kære jazzere, der venter os en jazzaften af de helt store så skru bare op
for forventningerne. Det gælder hvad enten I skal gense dem, eller måske høre dem for første gang.
Også denne gang medbringer de et par dejlige solister nemlig, Kjeld
Brandt på klarinet og Fred Vigorito på trompet.
Besætning:
Jean Pierre Alessi, saxofon og kapelmester
Cyrille Quanich, piano
Domenic Molton, bas
Henry Lemaire, banjo
Vincent Hurel, trommer

Lørdag 31. oktober
Swingsters (S)
Og denne aften – skal vi til noget helt andet ……

Heldigvis står Baghuset endnu og taget holdt
efter
ter en aften hvor bandet på det nærmeste væltede det hele …………………..
ef

Vi præsenterer i aften, et for mig i al fald, helt ukendt band – Swingsters fra Sverige.
Bandet startede oprindelig i begyndelsen af halvfjerdserne under navnet Sumpens Swingsters og spillede den originale New Orleans musik
rundt om i Norge, Sverige og Danmark med afstikkere til festivals i Polen,
Tyskland, Holland, Belgien og New Orleans. Mange kendte gæstesolister
som Percy Humphrey, Louis Nelson, Kid Thomas Valentine og Jack
Dupree har bandet haft besøg af.
Efterhånden udviklede deres repertoire sig til andre stilarter, såsom ragtime, blues and R&B under stærk indflydelse af Professor Longhair. Da
klarinettisten Alexandre Stellio fra Martinique kom til, betød det også nye
ingredienser i musikken, nemlig udtalte latinske rytmer. Biguines, vals og
mazurka fra Martinique og Guadeloupe samt calypso, choros, klezmer
og zydeco. Ja, alt hvad der kan gøre ”The Gumbo” mere krydret.
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