Besætning:
Kim Nedergård (piano
og vokal), Jørgen Nielsen
(kontrabas), Heine ”Hot”
Poulsen (trommer),
Kurt Heegaard Jacobsen
(banjo, tenorguitar og
vokal), Finn Odderskov
(klarinet, saxofoner og
vokal), Gerhard Ellerbæk
(kornet), Per Jegbjerg
(trækbasun) og så gæstesolisten Jesper Thilo.

Januar/februar 2011
GODT NYTÅR !
Fredag 28. januar
Youngsters Internationalt band.
Søndag 13. februar, Matiné 14:3014:30-16:30
Sølunds Hot Line Jazz og anekdoter i Baghuset
Lørdag 26. februar
Bourbon Street Jazzband,
feat. Jesper Thilo

Kom og mød et af
Danmarks bedste og
mest fasttømrede
jazzband.
Glæd jer til en fantastisk
jazzaften – for det bliver det.

Jazz-datoer for resten af 2011:
Lørdag 26. marts: Generalforsamling. 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.
Her er årets nytårsgave kære jazzvenner
- håndplukket fra Europa og Australien...

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…

GODT NYTÅR til alle...
Året 2010 blev et godt år for vores jazzklub. Der var godt besøg til arrangementerne og vi fik hørt meget forskelligt og spændende jazz.
Årsskiftet er også tiden til at se fremad. Det første bliver et internationalt band
med 6 yngre musikere. I februar prøver vi igen med søndags Martine.
I alt har vi 10 jazzarrangementer i 2011 i Baghuset med forskellige orkestre,
men fælles for dem alle er, at de spiller jazz med hjertet.
Husk lige at der er generalforsamling lørdag d. 26. marts 2011, så sæt allerede
kryds i kalenderen NU.
Mange nytårsjazzhilsener fra Ole.

Fredag 28. januar
Her er årets nytårsgave
kære jazzvenner.
Pakken er åbnet og den
indeholder en stor overraskelse,
nemlig

Youngsters
Internationalt band
Vi kender dem ikke som et etableret
band, for de er håndplukkede og noget ganske særligt. Idémanden fik lyst til selv
at sammensætte et band. Han vendte blikket mod Sverige, Norge, Holland, Frankrig, Australien og selvfølgelig også Danmark, og han udvalgte derfor følgende
musikere:
Chris Tanner (klarinet) AUS, Stefan Andersen (trommer) DK, Niklas Carlsson
(trombone) S, Jerome Etcheberry (trompet) F, Jermund A. Kristiansen (bas) N,
Norbert Reijngoud (banjo) NL.
6 bandmedlemmer og vel at mærke fra hver sit land er sat stævne på jazzscenen. Det er en nyskabelse vi her præsenterer og vi synes det lyder rigtig spændende. Top proffer er de hver især og derfor lykkes det for dem at fremstå som
om de bare altid har spillet sammen. Det er rigtig godt gået og de leverer en fantastisk koncert.
De var årets scoop i 2009 til Slangerup Jazzfestival, hvor de optrådte for første
gang. Det er denne succes vi nu gentager i Ballerup Jazzklub.
I kan godt glæde jer til denne første og store oplevelse i det nye jazz-år.
Vi ses i Baghuset.

Søndag
13. februar
Matiné
kl.14:30 -16:30
SØLUNDS
HOT LINE
- Jazz og
anekdoter
i Baghuset
God gammel jazz spillet af ”de rigtig go’e gamle” krydret med skæve anekdoter.
Det er en usædvanlig oplevelse der venter, når ”Sølunds Hot Line” går på
scenen med ”Jazz og anekdoter”. Dels fordi ”Hot Line” består af nogle af de helt
tunge drenge indenfor dansk jazz – men også fordi publikum samtidig bliver
underholdt med en række skæve og farverige anekdoter fra jazzens overdrev.
Den musikalske recept er ganske enkel: Gode melodier, spillet som ”Hot Line”
kan li’ dem. Kreativ spilleglæde med et helt personligt fingeraftryk, hvor inspirationen fra den bedste amerikanske jazztradition er i centrum. Bandets optræden foregår i en dejlig afslappet og uhøjtidelig atmosfære. Varm og god jazzmusik - uden stråhatte....
” Hot Line” består af: Valdemar Rasmussen (trompet), Erik ”Krølle” Andersen
(klarinet), Leif Bjerborg (banjo, guitar & vokal), Claus Lausen (trommer) og
Jens Sølund (kontrabas).
Velkommen til en hyggelig og anderledes jazzoplevelse – en søndag eftermiddag i Baghuset.

Lørdag 26. februar
Bourbon Street Jazzband, feat. Jesper Thilo
De unge Herning-drenge, der i 1956 dannede Bourbon Street Jazzband, drømte
ikke om, at deres nye hobby skulle blive en langtidsholdbar succes. Så holdbar,
at orkestret i 2006 kunne fejre 50-års jubilæum
De var med, da den allerførste Riverboat Jazz Festival blev fløjtet i gang i 1966,
og de er stadig på toppen. Rygterne siger, at de stadig øver sig flittigt, og siden
1997 hvor Finn Odderskov kom til, har fået en del nye numre på programmet.
Sammen med Danmarks absolut bedste swingsaxofonist, Jesper Thilo, swinger
de sig op til musikalske højder, der kun er få forundt.
Et brag af en koncert – eller 2 – blev fyret af ved dette års Riverboat Jazzfestival.
Side 4…...

