OBS!!

Vinter 2009

Jazzklubben har igennem et stykke tid forsøgt at fremsende medlemsbladet
elektronisk til interesserede medlemmer.
Det har vist sig meget vanskeligt at få den fornødne tilslutning, så bestyrelsen
har besluttet fremover at udsende bladet pr. post ( li’som i de gode gamle
dage! ). Men bladet ligger stadig på hjemmesiden til fri afbenyttelse.

Velkommen til 2009
Godt nytår til alle.
Vi byder igen op til masser af
God og swingende jazz

OBS, OBS!!

Fredag 27. februar:
Bourbon Street Jazzband

Hvis du allerede har betalt dit årskontingent for 2009, kan du få dit nye medlemskort udleveret hos kasserer Niels ved indgangen — eller det bli’r sendt til dig
sammen med førstkomne blad.
Husk at medlemskortet giver dig adgang til en række andre jazzklubber til
medlemspris.
Du kan læse om disse klubber på bagsiden af ”All That Jazz” der ligger ved
Indgangen. HUSK:

Lørdag 28. marts:
Generalforsamling og derefter
Kim Menzer Jazz og Bluesband
Med sangerinden Miriam
Mandipira Melkjorsen

Swingende jazz
skal nydes LIVE
Kommende arrangementer:
Fredag 15. maj: Björn Ingelstam Band (S).
Lørdag 13. juni: Sommerjazz i Damgårdsparken – Leonardo Pedersen’s Jazzkapel med sangerinden Ane Kramme Abiltoft.
Fredag 28. august: Kirkekoncert i Skovlunde Kirke – Magnolia Jazzband (N)
med sangerinden 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

Kim Menzer og
Miriam Mandipira Melkjorsen
Underholder efter generalforsamlingen.

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…
Nu er vi kommet godt ind i det nye år, og kan med glæde se tilbage på gode og
velbesøgte arrangementer i 2008. Tak for jeres opbakning, uden hvilken det ikke
ville kunne lade sig gøre.
Jeg ser derfor fortrøstningsfuldt frem til et spændende år 2009.
Som et nyt tiltag, vil der blive afholdt en sommerkoncert i Damgårdsparken den
13. juni. En slags skovtur, hvor I kan medbringe madpakken. Leonardo Pedersens
Jazzkapel vil stå for underholdningen.
Vi gentager succesen med en kirkekoncert i Skovlunde kirke den 28. august.
Vi har indbudt det norske band Magnolia Jazzband og dejlige Lillian Bouttè fra
New Orleans.
Læs mere om disse nyheder i de kommende blade.
Vores besøg på Tisvilde Højskole blev jo til et par herlige dage, som godt kan tåle
en gentagelse. Vi forsøger at planlægge endnu en tur i 2010.
Vel mødt i Baghuset – din jazzklub
Ole

Og så kære jazzere – den tilbagevendende årlige

Generalforsamling der igen i år afholdes på 1. sal i Baghuset kl. 17:00

Lørdag 28. marts
Dagsorden iflg. vedlagte indkaldelse – husk at møde op og gøre din indflydelse
gældende, måske du sidder inde med et par gode forslag, dem vil vi da gerne
høre.
Efter et forhåbentlig veloverstået og konstruktivt møde skifter vi etage – ned i
stuen – til den efterfølgende spisning, kl. ca.18:15. Pris for mad, se venligst bilag.

Husk! Der er bindende tilmelding forud. Betaling for maden sker ved indgangen.
Også denne aften kan du, som altid, købe alle dine drikkevarer i baren og det
er stadig til vore meget populære lave priser. Happy Hour holder fri.
Hvis du som gyldigt medlem deltager i generalforsamlingen, har du fri adgang
til musikken. Alle andre betaler normal entré.
Kl. 20:00 når alle er mætte og veltilpasse, er det tid at byde velkommen til aftenens musiske gæster. Vi lukker og slukker denne aften kl. 23:00 – vi startede jo
dagen tidligt.
På scenen bag mig står nu:

Fredag 27. februar
Bourbon Street Jazzband
Vi får gæster fra Silkeborg – et band som startede op helt tilbage i 1956. Ja, så
det er en flok bedagede herrer. De har tidligere, tilbage i 2006 besøgt vores klub,
så de har tillagt sig et par års mere erfaring og det kan vel kun blive en ekstra
gevinst. Dengang var det dog ikke Finn Odderskov på saxofon, men han har vist
sig at være en sand troldmand for bandet.
Et band som dette er selvfølgelig et hele, hvor hver musiker udfylder en nødvendig plads. Måske man fornemmer at Finn Odderskov giver alle inspiration og
mod til nye dristige musikalske improvisationer.
Vi ser frem til et dejligt gensyn/genhør med disse veteraner og venner, I kan
roligt glæde jer til endnu en dejlig aften - De er hamrende gode.
Besætning:
Gerhard Ellerbæk
Per Jegbjerg
Kurt Heegaard Jacobsen
Kim Nedergaard
Jørgen Nielsen
Finn Odderskov
Heine Poulsen

cornet
trombone
banjo/guitar/vocal
piano/vocal
bas
clarinet og sax
trommer

10 CD udgivelser er det efterhånden
blevet til.

Kim Menzer Jazz og Blues Band
Det er Hot, det er romantisk, det er medrivende – det er en underfundig blanding af foxtrot, jive, blues, gospel og Caribisk musik.
Det er kolossal spilleglæde som smitter af på publikum og som bandet selv
siger: Den eneste ulempe ved vores orkester er, at tiden bare flyver.
Kapelmester Kim Menzer startede sit spil i en alder af 14 år og han har nu i
2008 rundet de 70 og de mellemliggende år har han brugt på et bredt spektrum
af kreative udfordringer, indenfor musik, teater, film og billedkunst.
Besætning:
Kim Menzer
Niels Andersson
Helle Marstrand
Jan Schiøpffe
Norbert Susemihl
Miriam Mandipira

sax, mundharpe, vocal
piano
kontrabas
trommer
trompet
vocal

Miriam Mandipira Melkjorsen – The Queen
of Blues - er født og opvokset I Zimbabwe.
Miriam kom til Danmark I 2007 hvor hun
flere gange har optrådt på Mojo. Hun har deltaget i Copenhagen Blues Festival
i 2007 og 2008 og indgik i Mojo’s bidrag til Copenhagen Jazzfestival. Ligeledes
var hun med i Riverboat Jazz Festival 2008.
Nogle af os havde lejlighed til at høre hende ved arrangementet i oktober og
det blev et særdeles dejligt og charmerende bekendtskab, en stemme der bare
er så flot.

