Jensen, så er der lagt i gryden for en fin aften.
Hans Knudsen som ellers udstråler beskedenhed og en vis afstand,
forvandler sig fuldstændig ved sit klaver, hvor han bliver til en formidabel entertainer og en effektfuld sanger. Hans Leonardo Pedersen er
ved scenekanten med sin kraftfulde sax, der bringer mindelser fra
stilskabere som Earl Bostic og Louis Jordan. Rytmegruppen med Jens
Sølund på bas (kendt fra Papa Bue) og den solide trommeslager Henrik
Simonsen garanterer at der bliver swing på dansegulvet.
Besætning: Hans Knudsen: piano/vokal. Hans Leonardo Pedersen: sax.
Jens Sølund: bas. Henrik Simonsen: trommer.
Gæstesolist, Troels Jensen: guitar.
OBS OBS ! Sommeren igennem har bestyrelsen været i
aktion for at forbedre klubbens skrantende økonomi !
Vi har startet forskellige tiltag, der tilsammen skal ændre
et stor årligt underskud til et pænt lille overskud. Klubben
skal gerne vokse med ca. 50 medlemmer, så et af vores
tiltag afhænger af din hjælp !
Efteråret igennem har vi en folder liggende som du meget gerne må
stikke i lommen – og aflevere til familie, venner eller andre jazz-entusiaster
i din omgangskreds.
Som tak for hjælpen vil klubben udlodde en pæn præmie til den, der
har skaffet flest nye medlemmer når året er omme.

August-oktober 2012
Fredag 24. august:
Women Of The World
(USA-F-CA)
Fredag 21. september:
United Jazzband
(S-AUS-DK-F-N-NL)
Fredag 26. Oktober:
Hans Knudsen Jump Band m.
Troels Jensen

Women Of The
World
- til let forhøjede
billetpriser !

God jagt – bestyrelsen.

Jazz-datoer for resten af 2012:
Fredag 16. november: Vestre Jazzværk.
Fredag 7. december: Blå Mandag Jazzband.

Spar

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: 17, 37, 57. Linie C: 01, 21, 41.
Mod Frederikssund: Linie H: 08, 28, 48.
Redaktion: Kurt Schouenborg og Jørgen Vilsøe.
Henvendelse kan ske til formanden:
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 120 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…
Sommeren går på hæld, og en del af os ryster de sidste rester af diverse
jazzfestivaler af os. Nu skal vi så i gang med jazzklubbens efterårs sæson.
Her er der et nogle begivenheder der fortjener en særlig opmærksomhed. Jeg glæder mig meget til de to internationale jazzbands. Først:
Women Of The World. Jeg kan næsten ikke vente. Formandinden har
sagt at jeg skal styre mig, - det er dog blot nogle kvinder, siger hun. Men
jeg ved bedre. De er bare fantastiske musikere, og så ser de godt ud. Jeg
kommer i god tid. Det vil jeg også råde jer til, - husk at brandvæsenet har
sat grænser for, - hvor mange vi må være i Baghuset.
Dernæst har vi i september: United Jazzband. Jeg husker dem fra sidste
år, - og det var en stjernestund. Og endelig i oktober: Hans Knudsen
Jump Band med Troels Jensen. Jeg oplevede dem engang på Femø, hvor
de spillede om natten. De blev ved til klokken 4 om morgenen.
Nå,- men, velkommen, velkommen alle sammen til vores jazzklubs sensommer arrangementer.
På swingende jazz-gensyn — Ole.

Fredag 24.08. Women Of The World (USA(USA-F-CA)
Bemærk forhøjede billetpriser 100/140 kr.
Nu er det jo ikke så ofte, man hører kvinder spille klassisk jazz, så her har vi
en enestående mulighed for at opleve, ikke mindre end 5 af slagsen på een
gang. Og hvilke kvinder! Det er musikere, der virkeligt kan deres kram.
Bria Skonberg, der nu bor i New York, har turneret med sin trompet, overalt
i verden, hvor hun tillige har øset af sit enorme sangrepetorie. Hun har såmænd også spillet med Paul Harrison i 2009, så det er ikke første gang i
Danmark. På klarinet, alt- og baryton sax skal vi høre 32 årige Aurélie Tropez fra Frankrig.Hun har spillet siden hun var 8 år og udover at have modtaget priser for sin musik har hun spillet med mange store navne som f.eks.
Chris Barber. På 4-strenget banjo og som medlem af Woody Allens jazz
band gennem 10 år, vil Cynthia Sayer stå helt i front med sit virtuose spil og
sin flotte vokal. Cynthia er en sjældenhed. Uanfægtet tager hun os med til
steder, hvor en banjo ellers aldrig ville være tilladt.
Vi lader mandschauvinismen gå til "småt brændbart", og glæder os til en
superaften i Ballerup Jazzklub.
Besætning: Patricia Lebeugle (F): bas. Cynthia Sayer (USA): banjo/vokal.
Bria Skonberg (USA-CA): trompet/vokal. Aurélie Tropez (F): klarinet/sax.
Julie Saury (F): trommer.

Fredag 21.09
United Jazzband
(S(S-AUSAUS-DKDK-F-N-NL)
Bemærk forhøjede billetbilletpriser 100/140 kr.
Ildsjælen fra Snake City Jazzfestival, Jørgen Christensen,
begik i 2009 en modig genistreg, ved at sammensætte et eengangs jazzband fra 6 forskellige lande. Det havde, under navnet Snake Citys
Youngsters, verdenspremiere i Slangerup. Efter dette eksisterer bandet
ikke mere, sagde man dengang. Det skulle blive en gammel løgn. For her,
3 år efter, spiller de på grund af spilleglæde, stadig på livet løs. Nu er det
jo ikke noget under, at det stadig er et super jazzband. Med så fremragende musikere lykkes jo alt i en gasovn. Niklas Carlsson, på trombone, kender vi med stor fornøjelse, fra Second Line og Chris Tanner hører bestemt
også til i supereliten.
Vi havde dem godt nok også i Ballerup Jazzklub i januar 2011. Men det
blev en fantastisk aften som sagtens kan gentages. Og nu har vi været
så heldige at få dem igen.
Besætning: Niklas Carlsson (S): trombone/vocal. Chris Tanner (AUS): clarinet/vocal. Stefan Andersen (DK): trommer. Jerome Etcheberry (F): trompet. Jermund A. Kristiansen (N): bas. Norbert Reijngoud (NL): banjo.

Fredag 26.10
Hans Knudsen
Jump Band med
Troels Jensen
Jump, - kan beskrives som
råswingende, bluesmættet
musik med boogie woogie,
gospel og rødder i New
Orleans, for nu at citere en
kendt musikanmelder. Det
swinger,- så er det sagt. Og
når man så tilsætter den 66
årige blues guitarist Troels

