Besætning: Thomas Klitgård Christensen, guitar og vocal / Kenneth Bay,
klaver, hammond og kor / Claus Vive Andreasen, trommer og kor / Peter
Høgfeldt, bas og kor / Claus Mott, trompet og flygelhorn / Frederik Moth,
tenorsax / Thomas Larsen, altsax.

Jazz-datoer for hele 2012:
Fredag 20. januar:
Søren Houlind. DK. 7 pers.
Fredag 17. februar:
Ballerup jazzklub støttes af
Max Lager. S. 7 pers.
Ballerup Kommune og….
Fredag 2. marts:
Jazz Lips. Tyskland. 6 pers.
Lørdag 14. april:
(Generalforsamling.)
Spar 2 + Finn Odderskov. 5 pers.
Lørdag 5. maj:
Second Line Jazzband. S. 6 pers.
Fredag 24. august:
Women of the World. 2 pers. fra Canada
+1 fra U.S.A. + 2 fra Frankrig.
Fredag 21. september:
United Jazzband. 6 nationer.
Fredag 26. oktober:
Jump Band & Troels Jensen. 5 mand.
Fredag 16. november:
Vestre Jazzværk.
Fredag 7. december:
Blå Mandag Jazzband. 6 mand.

November og
december 2011
Fredag 18. november:
Basement Jazzband
feat. Joe Errington (GB)
Fredag 9. december:
Julearrangement med
Doghouse Cats jazzband

Ventekøen fortsætter på side 4 og var næsten uendelig ved
september-koncerten med Paul Harrison Band.
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, Kurt Schouenborg 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 80 kr./Gæster 100 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…
Jazzåret 2011 nærmer sig sin afslutning med de sidste to jazzaftener.
Et nyt jazzår, 2012 banker på, så der er ikke grund til fortvivlelse, bare
rolig , vi fortsætter derudaf i samme stil. Ballerup Jazzklub er kommet
for at blive og det vidner en stor og trofast medlemsskare om. Klubben
har for længst sat sit fingeraftryk i danske jazzkredse og vi er stolte af
at kunne notere os for et skudsmål, der omtaler os som en klub: hvor
alle er velkomne, hvor vi hygger os sammen, og her behøver du ikke
"at føle dig alene” . Bestyrelsen sætter en ære i at alle befinder sig godt
i vores klub. Jeg håber at se rigtig mange af jer til de kommende
arrangementer og siger samtidig tak for Jazz-år 2011, med ønsker om
en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
På jazzende gensyn — Ole.

Fredag 18. november
Basement Jazzband
feat. Joe Errington (GB)
Et godt sammentømret dansk jazzband går på scenen i vores jazzklub.
Bandet blev til i 1994 og deres øvelokale var en kulkælder,- deraf navnet.
Repertoiret spænder over en bred vifte af gode kendte traditionelle jazznumre af dansevenlig kvalitet. En af grundene til bandets popularitet, er
den stramme, disciplinerede og swingende dixie-stil. Derudover er synergien i bandet helt unik, hvilket man som
publikum tydeligt fornemmer.
Kælderjazzerne har flere gange afholdt
deres eget Jazzband Ball i Ishøj kulturcafe og bandet har udgivet hele 7 CD'er,den seneste i 2010 med Joe Errington,
som vi glæder os meget til at høre.
Vi kender ham jo fra hans tid hos Papa
Bue Viking Jazzband.
Basement Jazzband har før besøgt
vores klub tilbage i 2003 og det skal
blive interessant at høre dem igen.
Besætning: Helge Kai: klarinet, voc /
Jens Bodholt: trombone / Jan Duelund: banjo, voc / Stig Præstvang: bas /
Sven Levandowsky: trommer / Joe Errington: trompet.

Fredag 9. december
Den årlige julebuffet serveres kl. 18:00. Efterfølgende musik begynder kl. 20:00. (ikke spisende gæster skal være hjertelig velkomne og
lukkes ind fra kl. 19:30)
Julebuffeten består af: Nakkekam braiseret i øl / Unghane bryst med
pesto / Hjemmebagt brød / Bagte rodfrugter, kartofler med persille og
citronskal / Pastasalat / Ceasarsalat , tomat, agurk, rødløg, dressing og
parmesanost / Spidskålsalat med æbler, puy linser, dild og fransk dressing / 2 slags ost / Citronfromage med flødeskum.
Pris 160 kr. pr. pers.
Bindende tilmelding kan ske til kasserer Niels Erik Madsen på mail:
niels@ballerupjazz.dk
eller ved indgangen
den 18. november.

Et hundehus
og 7 katte ……..
Jamen de kan sagtens
forenes, for bag denne
titel står et 7-mands
Jump and Jive orkester
der spiller musik fra
40’erne og 50’erne.
Hatten er sat på skrå, skoene er blankpudsede og en formidabel
3-mands blæsergruppe får dig og dine fødder ud på dansegulvet.
Numre som ” In The Mood”, “Shake Rattle and Roll”, “Just a Gigolo”,
“Don’t Get Around Much Anymore” indgår I repertoiret.
Tilbage i 2008 på Allinge Jazzfestival havde jeg fornøjelsen at møde
DogHouse Cats for første gang. Ja, for jeg havde på det tidspunkt ikke
hørt om dem i Københavnerområdet. Så er det jo godt man kan finde
på at besøge solskinsøen og blive glædelig overrasket. De kom, de spillede og har hvert år siden huseret under festivalen.
Udover jeg selv, måtte et stort publikum overgive sig til disse forrygende musikere. Som band havde de eksisteret som en quartet en del år,
men da gruppen blev udvidet med en blæsertrio kom der for alvor gang
i karrieren. Glæd jer kære jazzere, det bliver en formidabel julefest.
Fortsættes næste side...

