Buffeten koster 160 kr. pr. person.
Bindende forudbestilling kan ske til kasserer Niels Erik Madsen på mail:
niels@ballerupjazz.dk
niels@ballerupjazz.dk eller ved indgangen 12. november.
Kl. 20:00 er det så på tide at få fordelt al den dejlige mad rundt i kroppen og
hvem er vel bedre garant for det end netop SWING CATS og HANS KNUDSEN.
Repertoiret er glad og swingende musik og næsten alle numre følges op med
sang. Vi bliver budt på alt lige fra New Orleans Jazz, Rock´n roll, swing, jump,
rhytm´n blues og 60ér numre, så husk endelig danseskoene, der bliver så
rigelig brug for dem og man kan bare ikke sidde stille, når disse glade gutter
blænder op for showet. Eneste risiko er, at du når at forbrænde alle de indtagne
kalorier i aftenens løb og det er da vel ikke så galt, vel?
Aftenens besætning: Søren Sørensen – tenorsax/vokal, Søren Kirk – trompet/
vokal, Niels Holleufer – el-guitar/vokal, Peter Sørensen – el-bas/vokal,
Claus Lauesen – trommer, ja... og så Hans Knudsen – piano.

November-december
2010
Fredag 12. november
Spicy Advice Ragtime Band
Fredag 19. november kl. 19:30
Kirkekoncert i Skovlunde kirke med
Neanders Jazzband og Tricia Boutté
Fredag 3. december
Julebuffet og
Swing Cats med Hans Knudsen

Med dette flotte punktum siger vi tak for jazz-år 2010 og ønsker alle en rigtig
glædelig jul.
Vi ses selvfølgelig i 2011 til masser af god og swingende jazz i vores dejlige
klub. Mere herom i næste klubblad.

Ballerupjazz datoer for hele 2011:
Fredag 28. januar: Youngsters Internationalt band.
Søndag 13. februar: Martiné 14:30-16:30 Jens Sølund,
Sølund Hot Line.
Lørdag 26. februar: Bourbon Street Jazzband + Jesper Thilo.
Lørdag 26. marts: Zebrass + sangerinde.
Fredag 29. april: Bernadotte Jazzband.
Fredag 26. august: Peoria Jazzband (S).
Fredag 30. september: Paul Harrison engelsk/dansk band.
Lørdag 29. oktober: New Orleans Delight/Fred Vigorito
dansk/svensk band + USA solist.
Fredag 18. november: Basement Jazzband + engelsk solist.
Fedag 9. december: Julearrangement med Doghouse Cats
7 mand store jazzband.
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

Neanders Jazzband og Tricia Boutté
Husk at købe billet i god tid. Se side 3

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…
Jeg rider stadig på bølgen af en succesfuld aften i september med Olivier Franc´s
Quintet, synes de gav os en forrygende flot aften og jeg tror også det faldt i de
flestes smag, i hvert fald blev mange lige til det sidste.
Annelises lille HIP om at begrænse snakken under musikken virkede også og –
tak for det – især på musikernes vegne. Jeg ser med forventning og glæde hen til
de kommende arrangementer, ikke mindst vores kirkekoncert 19. november i
Skovlunde kirke med Neanders Jazzband og dejlige Tricia Boutté.
Læs mere herom andetsteds i bladet.
Du/I har vel sikret jer en billet, ellers henvend jer til vores flinke kasserer Niels
Erik Madsen, måske han endnu har nogle til salg.
På herligt gensyn til swingende LIVE jazz i din jazzklub…….
og husk, der er altid plads
til dig, dine venner og
bekendte.
Formand Ole

Fredag
12. november
Spicy Advice
Ragtime Band
fra Stockholm
Det har I flere år været et ønske at kunne byde velkommen til disse unge
fremad stormende svenskere. Nu er det så endelig lykkedes og vi glæder os til
at præsentere dem for jer.
De overraskede mig på dette års Femø Jazzfestival - en tidlig lørdag formiddag.
Bandet, som jeg har fulgt gennem nogle år, viste at de er i rivende udvikling, og
det blev en rigtig dejlig og positiv oplevelse. De var knaldhamrende gode og slog
benene totalt væk under mig.
Jeg fornemmede at de virkelig har fundet den rette platform for deres musik.
I kan roligt glæde jer kære jazzvenner, der er lagt op til en suveræn flot jazzaften i
Baghuset.
Besætningen består af:
Peter Nydahl — piano, Jacob Ullberger – banjo, Niklas Wennström – bas, Håkon
Persson — trombone/vokal, Joakim (Jocke) Falk – trompet, Niklas Bodin – trommer, Adam Falk – klarinet/sax, Cissi Larsson – klarinet/vokal.

Fredag 19. november kl.19:30

Skovlunde kirke, Lundebjerggårdsvej 3A, Skovlunde
Dørene åbnes kl.18:45. Musikken starter præcist
præcist

Neanders Jazzband og Tricia Boutté
Igen er vi klar med en kirkekoncert i behageligt samarbejde med Skovlunde
kirke. Vi får besøg af Neanders Jazzband fra det sydlige Danmark og fra Norge
kommer selveste Tricia Boutté også kaldet ”Sista Teedy”. Hun og bandet har
spillet sammen flere gange ved tidligere lejligheder og kender hinanden.
Tricia er oprindelig født i New Orleans, i dag er hun norsk gift og bosat i Norge. Som bekendt er hun niece til Lillian Boutté. Lillian som er officiel udnævnt
musik-ambassadør for byen New Orleans, et erhverv som hun varetager fra sin
bopæl i Tyskland.
Denne sommer har jeg haft fornøjelsen at høre ovennævnte til ”Gospel Morning” i Haderslev. Det blev en fantastisk oplevelse, idet det lykkedes musikerne
og publikum at skabe en helt vidunderlig stemning og atmosfære der indhyllede koncerten, dette til trods for det meget tidlige tidspunkt på dagen nemlig
kl.10.00. Man kunne både se og høre at de deroppe på scenen nød at være
sammen og det gav jo en smittende effekt på publiken.
Fast besætning:
Per Neander - trompet/vokal, Jens Agerholm – trombone, H.C.Rosendal – klarinet, sax/vokal, Chris Vagn-Hansen – banjo, guitar/vokal, Claus Christensen –
trommer, Henrik Bay Møller – bas.
På gensyn i Skovlunde kirke som danner den smukke ramme om denne aften.
Billet á 125 kr. kan købes hos kasserer Niels i klubben eller på mail.
Overskydende billetter kan
købes ved indgangen.

Fredag
3. december

Årets julebuffet serveres
kl. 18:00.
Musikken begynder
kl. 20:00 og leveres af

Swing Cats med Hans Knudsen
( ikkeikke-spisende gæster skal være hjertelig velkomne til
musikken og lukkes ind fra kl. 19:30 )
Julebuffeten består af: Oksecoulotte — Italiensk porchetta på grambogård gris —
Rosmarin kartofler — 2 slags ost — Brød — Pastasalat med grillede grøntsager
med pesto — Coleslaw — Soja ingefær- marinerede gulerødder med brøndkarse
- Tomatsalat med feta — Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum. ..4

