”Sidste udkald” inden portoen stiger…
Vi efterlyser stadig medlemmer der har lyst til at modtage programmerne på mail !!!
Den 1. april stiger brevportoen kraftigt, så foreningen kan spare en
masse porto-penge som i stedet kan bruges til indkøb af spændende
Jazzmusik. Altså: send en mail til klubbens kasserer Niels Erik Madsen
og be’ om bladet som mail fremover.
Niels’ mail: niels@ballerupjazz.dk

Og så ønsker vi hinanden en
rigtig god generalforsamling
Lørdag 26. marts kl.17:00.

Marts/april 2011
Lørdag 26. marts
Generalforsamling kl.17:00.
Efterfølgende spisning kl. ca.18:15.
Jazz med Zebrass og sangerinden
Miriam Mandipira kl. 20:00 til 23:00
(bemærk sluttid).
Fredag 29. april
Bernadotte Jazzband.

Husk også muligheden for at
bestille den sædvanlige flotte
Jazz-menu hos Niels på mail ell.
tlf. 33 31 76 86.

Jazz-datoer for resten af 2011:
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 + feat, Joe Errington (GB).
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.

Miriam Mandipira underholder sammen
med Zebrass efter generalforsamlingen.

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.

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup

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

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 23:00 - Happy Hour kl. 19:30 til 20:30.

Formanden har ordet…
Vi er allerede godt i gang med det nye jazz-år som indtil nu har budt på
et par herlige jazzaftener og der er flere i vente, rart at vide ikke?
Det er også tid til et lille tilbageblik i form af den årlige generalforsamling. Her vil Formanden aflægge sin beretning om året der gik.
Husk: evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, dvs. senest 12. marts 2011. Se dagsorden iflg. vedlagte indkaldelse.
Generalforsamlingen foregår på 1.sal i Baghuset kl.17:00.
Efterfølgende spisning foregår i underetagen kl. ca.18:15 og betaling
for maden sker ved indgangen.
Drikkevarer kan du som altid købe i baren til favorable priser, men denne
dag er der ikke plads til Happy Hour som derfor holder fri.
Gyldigt medlemskab, medlemskort eller kvittering, giver dig fri adgang
til musikken hvis du deltager i generalforsamlingen. Alle andre betaler
normal entré. Der er adgang til jazzkoncerten som sædvanlig fra kl.19:30.
På herlig jazz-gensyn
Ole.

Lørdag 26. marts –
generalforsamling
kl.17:00 med efterefterfølgende spisning.
Musik af Zebrass med
sangerinden Miriam Mandipira
Mandipira
fra kl. 20:00 til 23:00 (bemærk sluttid)
”Close your eyes, listen and feel….The song is performed for you!!”
Så enkelt kan det siges når Miriam Mandipira synger og Zebrass spiller.
Miriam stammer fra Zimbabwe og har sunget siden hun var barn.
Hun besidder en gudsbenådet vokal.

Zebrass blev dannet i 1998 af Thomas O. Jacobsen og Tobias Leonardo
Pedersen. Lige så mange striber en zebra har, lige så forskellig er
Zebrass spillestil. Den kan kort beskrives som en rå og funky New Orleans stil på et plan alle kan forstå. Der er således ingen numre der kan
vide sig sikker når Miriam og Zebrass folder sig ud på scenen.
Besætning: Thomas O. Jacobsen, bas og vocal – Tobias Leonardo
Pedersen, trommer og vocal — Hans Leonardo Pedersen, sax og vocal –
Hans Knudsen, piano og vocal.
Kom og oplev dette dejlige band sammen med andre glade jazzere.

Fredag
29. april
Bernadotte
Jazzband
Denne aften bliver et
hyggeligt gensyn med
denne jazz-kvartet som
nu kalder sig Berna-dotte Jazzband. Som band har de eksisteret siden
1974, så det er altså ganske rutinerede folk.
En lun januaraften i 2008 besøgte Bernadotte Swingers vores klub.
En lidt anderledes besætning møder vi denne gang, idet sopransaxen
denne gang bliver håndteret af Niels Harrit og pianoet betjenes denne
aften af Per Tværgård som var forhindret tilbage i 2008.
Stilen er stadig den swingprægede jazz fra 30érne og 40érne der spilles
med varm intensitet. Mon ikke komponisten Sidney Bechet vil være leverandør af et nummer eller to. Musikken appellerer både til danseskoene
såvel som til dig der kun vil lytte.
Aftenens besætning: Niels Harrit, tenorsaxofon og vocal — Jes Bergholt,
bas — Leon Aktor, trommer og vocal — Per Tværgård, piano.
Det bliver en rigtig dejlig aften, så kom og vær med.

