Lørdag 29. oktober
New Orleans Delight,
feat. Fred Vigorito
I aften er det så det veletablerede Dansk/Svenske jazzband
New Orleans Delight der skal
stå for den musikalske underholdning. Vi kender dem jo så godt og
har hørt dem mange gange i årenes løb,
men derfor skal det da alligevel blive dejligt at genhøre netop den stil de
er garanter for.
Som altid har Kjeld Brandt entreret med en superdygtig trompetist,
nemlig Fred Vigorito. Kan I huske ham? Vi har nemlig hørt ham før, det
var med French Preservation, og jeg husker Fred som en formidabel
entertainer, han annoncerede de enkelte numre og han havde også en
sjov historie eller to at fyre af. Det gjorde han med megen charme og vid.
Ja, og så kunne han altså også et eller andet på sin trompet.
Vi kan glæde os til en herlig jazzaften i Ballerup Jazzklub.

August - oktober
2011
Fredag 26. august
Peoria Jazzband
Fredag 30. september
Paul Harrison Band
Lørdag 29. oktober
New Orleans Delight,
feat. Fred Vigorito

Besætning:
Erling Rasmussen (DK) piano, Claus Lindhardt (DK) trommer, Erling Lindhardt (DK) banjo, Bengt Hansson (S) trombone, Stefan Kärfve (S) bas,
Kjeld Brandt (DK) klarinet, Fred Vigorito (USA) trompet.

Jazz-datoer for resten af 2011:
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

Peoria Jazzband får æren af at starte op på efterårssæsonen.
Vi ser hen til endnu en flot jazzaften i Baghuset.

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 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…
Håber alle har nydt sommeren og hvad den nu bød på. Det er blevet tid
til at genoptage vores musikalske sammenkomster i Baghuset og jeg
glæder mig til at se jer alle igen.
En bred vifte af gode arrangementer er hvad der er programsat her i
efteråret og jeg tror det vil falde i jeres smag.
Den opmærksomme læser vil have bemærket at vi har foretaget en
mindre entré forhøjelse. Dette skal ses i lyset af at vores støttekroner er
blevet reduceret med kr. 5.000,- til nu kr. 25.000,- mod tidligere år, hvor vi
modtog kr. 30.000,-.
Da jeg og bestyrelsen gerne fortsat vil kunne præsentere jazz af høj
kvalitet, har vi set os nødsaget til at foretage denne forhøjelse, som vi
håber I vil have forståelse for.
På glædeligt gensyn i vores jazzklub med den gode stemning og de rare
mennesker.
Ole.
Sommeren har endnu ikke helt forladt os, (i skrivende stund har vi nu
ikke mærket alt for meget til sol og sommer) men det skal da ikke forhindre
Ballerup Jazzklub i at tage hul på 2. halvår 2011.
Vores fælles lidenskab – nemlig den traditionelle jazz.
Vi lægger derfor ud med

Fredag 26. august
Peoria Jazzband
og byder velkommen til vores svenske venner Peoria Jazzband, som igen
har ladet sig hyre til et spillejob i Ballerup Jazzklub. Som flere andre gode
svenske jazzband kommer også Peoria fra Sveriges ”musikalske hovedstad”
Göteborg. Denne by har sandelig meget godt på samvittigheden.
Peoria får således æren af at starte op på efterårssæsonen. Også med
dette band bliver det som sagt et herligt gensyn/genhør for de har jo tidligere besøgt os.
Jeg mener at huske fra deres optræden i 2008 at de lagde lidt forsigtigt
ud, skulle nok lige finde ud af hvor de havde publikum, men som altid var
det et veloplagt publikum der straks viste at vi var mere end klar til at modtage. Derefter kørte det bare som smurt og musikkerne slappede af og
nød det lige så meget som vi. Suverent.
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Besætning:
Martin Barkstedt trompet og flygelhorn, Johan Johansson klarinet
og sopransax, Magnus Bylund trombone, Sture Svarén banjo, Gilbert
Brodén bas, Gunnar Dalblad trommer og så vocalisten, Rosemarie
Simonsen .
Jeg ser hen til endnu en flot jazzaften i Baghuset.

Fredag 30. september
Paul Harrison Band
Så skal vi endelig have
et gensyn/genhør med
”vores allesammens”
Paul Harrison.
Ja, man får ligesom
lidt ”ejerfornemmelser”
efter hans mere end ti
år i Danmark, så er han
da ”næsten” vores ikke?
Der er nu gået et par
år siden de var her sidst,
nemlig i 2008 så vi kan
da godt trænge til et
forfriskende pust af dette band og fra scenen i Ballerup Jazzklub.
Nogen af os har forhåbentlig hørt bandet på andre spillesteder gennem
årene og de kan i så fald bekræfte hvad vi jo allerede ved, nemlig at det
stadig er den hotte stil og den smittende spilleglæde der præger bandet.
Alle viser de en fantastisk udstråling som i den grad sendes ud til
publikum. Jeg selv havde for nylig fornøjelsen at opleve dem og det var
bare en super herlig dag.
Det er som altid med stor intensitet når dette band går i aktion på
scenen, nogen har kaldt det en musikalsk gave i form af LIVE Jazz der
kan høres, ses og ikke mindst mærkes.
Besætning:
Paul Harrison (GB/DK) klarinet, sopran- og altsax, Kevin Grenfell(GB)
trombone og vocal, Spike Botterill (GB) piano og vocal, Hans Reichstein
(DK) banjo og vocal, Peter Williams (GB) kontrabas, Niclas Bardeleben
(DK) trommer.
Kære Jazzere, glæd jer til denne aften, det bliver alle tiders.

