en canadisk trombonist Brian Towers og engelske Brian Carrick på clarinet, ja –
listen er lang og mange af dem har jeg været så heldig at høre, det har gennem
årene givet mig nogle helt fantastiske musik oplevelser.
Besætning: Kjeld Brandt – clarinet
Erling Lindhart – banjo
Claus Lindhardt – trommer
Stefan Kärfve (S) – bas
Bengt Hansson (S) – trombone
Hans Pedersen - piano
Dan Vernhettes – cornet ....…………..gæstesolist

November/december
2009
Lørdag 14. november:
Jazz Five.
Fredag 4. december:
Julebuffet.
New Orleans Delight (DK/S)
Feat. Dan Vernhettes (F)

OBS! Tisvilde Højskole 2010:
Bestyrelsen forsøger at gennemføre endnu en jazz-weekend på Tisvilde Højskole,
eventuelt som sidst, sammen med andre jazzklubber.
Hvis du er interesseret i at deltage i weekenden 28.-30. maj 2010 vil vi gerne
vide det nu (senest ved arrangementet 14. november). Du kan gi’ klubbens
kasserer Niels Erik Madsen en foreløbig og ikke bindende tilmelding på mail:
niels@ballerupjazz.dk eller ved næste jazzaften 14. november.
Prisen er foreløbig sat til 1795 kr.

Ballerupjazz i 2010:
Fredag 29.01: Fräulein Meyers Hinterhaus Jazzer, D.
Fredag 26.02: Vestre Jazzværk, DK.
Lørdag 13.03: Generalforsamling. Swing Fou´s med Jørgen Martinsen, DK.
Fredag 09.04: Tuxedo Jazz Band, S.
Lørdag 08.05: The Savannah Jazz Band, GB.
Fredag 20.08: ” Dixie Review” Clas Rybeck, S.
Fredag 24.09: Olivier Franc’s Jazz Band, F.
Fredag 15.10: Six Foot Stompers med Niels Andersson, DK.
Fredag 12.11: Spicy Advice Ragtime Band, S.
Fredag 03.12: Swing Cats med Hans Knudsen, DK.
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

Jazz Five… drager hærgende rundt på
de danske og udenlandske jazzscener.

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…
I skrivende stund kan man godt mærke at vinteren er på vej, fy for pokker hvor jeg
synes det er blevet koldt. Er det så ikke skønt at vide at din jazzklub byder på nogle
hotte arrangementer gennem de kommende kolde måneder.
September arrangementet med French Preservation trak desværre ikke fuldt hus
denne gang, modsat deres første besøg i klubben sidste år. Lidt ærgerligt for jeg
synes de var rigtig gode og de fremmødte fik endnu en dejlig oplevelse med dette
energiske band fra Frankrig.
14. november og 4. december er de kommende datoer, som du vel for længst har
noteret i din kalender. Til årets julefrokost 4. december, har vi valgt en ny leverandør, som har sammensat en spændende menu, som jeg håber vil falde i jeres smag.
Jeg glæder mig til et gensyn med jer og husk! Medbring gerne familie, venner
og bekendte, alle skal være hjertelig velkomne i Baghuset.
En rigtig glædelig jul og et lykkeligt nytår ønsker bestyrelsen og jeg.

Formand Ole

Lørdag 14. november:
Jazz Five
Et nyt ungt band (gennemsnitsalder 25 år) hærger løs på de danske og udenlandske jazzscener. Nyt og nyt, de har faktisk huseret nu i en længere årrække og
kunne helt tilbage i 2006 allerede fejre ti-året for deres tilbliven som jazzband.
Bandet spiller vores musik, de gode gamle kendinge, men de serverer dem på
deres egen friske måde. I et energisk og top-tunet up-tempo leverer de et forrygende sceneshow fyldt med power, fjerboaer og stråhatte, og de sætter hermed
en helt ny dagsorden for den traditionelle jazz.
De præsenterer en god gang party-jazz bestående af egne råswingende udgaver af f.eks. Louis Prima og Ray Charles. De har noget helt specielt at give – og de
gør det. Med deres uforfalskede spilleglæde og entusiasme appellerer de til et
stort publikum i alle aldre – et publikum som for længst har taget dem til sig.
Vi ser med glæde og forventning hen til deres første besøg i vores klub og jeg
er stensikker på, at vi kommer til at se og høre meget mere til dem i fremtiden.
Det bliver igen en jazzaften hvor vi og Baghuset vil blive forsøgt væltet omkuld.
Vel mødt til endnu en fantastisk jazzaften i jazzklubben.
Besætning: Esben Hillig – piano
Stefan Andersen – trommer og voc.
Jonas Starcke – bas og voc.
Jeppe Zacho – saxofon og voc.
Johan Bylling Lang – saxofon.

Fredag 4. december:

Der serveres julebuffet kl.18:00
forud for musikken kl. 20:00 (gæster er velkomne til musikken fra kl.19:30 ).
Julebuffet: -stegt grambogård nakkekam fyldt m. abrikos, figner, krydderier.
bagte rodfrugter med persille. - orange kylling med fennikel. - stegte kartofler.
- 2 slags oste. - brød. - blomkålssalat med rugbrødscrutons og karse. - rødkålssalat med solbær, hasselnødder og mandariner. -ærte mynthe pure med citron.
cesar salad.- ris alá mande m kirsebær sauce.
160,- pr. pers. Bindende bestilling til buffetén kan ske til kasserer Niels Erik
Madsen på mail: niels@ballerupjazz.dk eller ved arrangementet 14. november.

Musik kl. 20:00 - 23:30

New Orleans Delight. Feat. Dan Vernhettes, F
Et dansk/svensk jazzband som fandt sammen tilbage i 1996 og siden har turneret i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, England og ikke
mindst på Bourbon Street i jazzens fødeby New Orleans.
Rendyrket New Orleans Jazz
er det bandet byder på og de
behersker mange af de genrer
der blev spillet i det gamle New
Orleans lige fra ”Parade Music”,
ragtime, caribiske rytmer, ”dance
hall” melodier, blues og boogie
til medrivende hymner og
spirituals.
Venner, det her er jazz på et
meget højt plan.
Bandet har ikke nogen fast trompetist tilknyttet, men kapelmester Kjeld Brandt er en sand mester i at skaffe unikke solister fra
det store udland. Trompetister
som Derek Winters, Steve Graham, Rod Chambers alle fra England, Kid Dutch (USA) og Gregg Stafford fra
New Orleans, samt den herboende Norbert Susemihl. For ikke at glemme Cliff
”Kid” Bastien fra canada og engelske George Berry. Begge besøgte Danmark i
2002 og sammen med bandet blev det til en live optagelse i Seaside jazzclub.
Heldigvis, for året efter døde de begge, med få måneders mellemrum.
Og så præsenteres her i aften, Dan Vernhettes på cornet, det glæder jeg mig
rigtig meget til.
Kjeld Brandts formåen gælder også vocalister som bandet meget gerne
benytter sig af. Af dejlige vocalister har vi mødt Lee Gunness (AUS) og Marilyn
Keller USA. Af andre solister kan nævnes saxofonist Sarah Spencer,
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