Første udkald efter at portoen er steget…
Vi efterlyser stadig medlemmer der har lyst til at modtage programmerne på mail !!! Brevportoen er steget 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 webmaster
Flemming Wagner og be’ om bladet
som mail fremover.
webmaster@ballerupjazz.dk
webmaster@ballerupjazz.dk

April—maj 2012
Lørdag 14. april:
Generalforsamling kl.17:00
Spisning kl. ca.18:15
Spar 2 Jazzband kl. 20:00
Lørdag 5. maj:
Second Line Jazzband (S)

Husk også muligheden for at
bestille den sædvanlige flotte
Generalforsamlings-menu hos
Kasserer Niels Erik Madsen på mail:
niels@ballerupjazz.dk eller på tlf. 3331 7686. Senest d. 10. april.
( Menuen betales ved indgangen.)

Jazz-datoer for resten af 2012:
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.
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: Kurt Schouenborg og Jørgen Vilsøe.
Henvendelse kan ske til formanden: Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv.,

Spar 2 med gæstesolist Finn Odderskov
spiller op til dans efter generalforsamlingen...

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…
Jeg er så heldig at have nogle fremragende medarbejdere. Uden dem gik det ikke. Det, at styre en jazzklub, er faktisk et stort arbejde. Der skal
findes og bookes musik, træffes aftaler med baghus, kommune og hvem
ved hvad. Der skal skrives, redigeres og sendes information til vore medlemmer og der skal passes på pengene. Alt dette, og meget, meget mere,
udføres af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Det er på den baggrund et
smerteligt tab, at vores allesammens Mama Jazz, Annelise Ulsing, tiltrådte
sin legemlige retræte. Jeg savner hende, og jeg mangler hende. Hun var
for mig en uvurderlig støtte i mit arbejde med jazzklubben. Nu skal vi så
have generalforsamling lørdag d. 14. april. (Se dagsorden iflg. vedlagte
indkaldelse.) Husk i denne forbindelse, at evt. forslag skal være formanden (det er osse mig ), i hænde senest d. 7. april (8 dage før). Det nytter
ikke noget at forberede en palads-revulotion, thi jeg er ikke på valg.
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 som altid købes i baren,
men denne dag er der ikke plads til "Happy hour" som så 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 swingende jazz- gensyn
Ole

Lørdag 14. april
Generalforsamling kl. 17:00
med efterfølgende spisning.
Kl. 20:00 til 23:00 musik med Spar 2
og Finn Odderskov. ( Billeder, se forsiden).
Det er ikke første gang Spar 2 gæster Ballerup jazzklub. Vi havde fornøjelsen for 5 år siden at høre deres glade, swingende jazz, som er baseret på
den traditionelle New Orleans musik, blandet godt op med f.eks. kendte
danske revyviser i jazzform. Orkestret blev i 1990 dannet på et værtshus i
Stege på Møn. Spillestedet hed "Ruder Es" og så var det fantasifuldt nærliggende at kalde sig for "Spar 2".
Bassisten og bandlederen Søren Nielsen er erstattet af Jens Sølund,
hvilket ikke er så ringe endda. (Nordjysk underdrivelse). Per Bøge synger

fremragende, og gi'r den meget flot på banjo og guitar. Vi får én på
klarinetten denne gang - herfor garanterer Mogens Johansen og Finn
Odderskov som er helt, helt suveræne på deres instrumenter.
Besætning: Mogens Johansen: klarinet og saxofon. Jens Sølund: kontrabas. Per Bøge: banjo, guitar og vokal. Finn Hjelm Jacobsen: trommer.
Gæstesolist Finn Odderskov: klarinet og saxofon.

Lørdag 5. maj
Second Line
Jazzband (S)
Sveriges ubetinget
bedste og mest
populære traditionelle
jazzband spiller overalt
i Europa, og en af
bandets medlemmer
udtalte engang
(i Allinge på Bornholm): "vi kan over 500 numre"! Lad lige den stå et
øjeblik, --- femhundrede! Så de skifter stilarter, repertoire og musikalske
retninger under koncerten, samtidig med at de er tro mod den New
Orleanske stil. Udtrykket "en hver svigermors drøm" er ofte brugt om
Niklas Carlsson, der med sin ekvilibristiske trombone og sit personlige
sangudtryk, er med til at tegne bandets umiskendelige sound. Jesper
Albrektsson har været med siden begyndelsen i 1989. Han gi'r trompeten sin helt egen ”Bunk Johnson stil”og bliver såmænd kaldt "Second
Lines Baby Boy" af en eller anden intern grund. Vi skal høre musik der
spænder fra Kid Ory og Bunk Johnson til Bob Dylan, via Louis Prima og
Irving Berlin. Af og til sniger Niklas en svensk folkevise med i bunken.
Olof Skoog på klarinet er ikke mindre end fænomenal og rytmegruppen
lægger en supersej bund i det hele. Johhee - der skal nok blive fest i det
gamle pakhus.
Besætning: Jesper Albrektsson: trompet, vocal. Niklas Carlsson: trombone, vocal. Olof Skoog: saxofon, klarinet, vocal. Anders Wasén: banjo.
Per Bach: kontrabas. Johan Horner: trommer.

