OBS! Medlemsforsalg til Sigurd Barrett
Koncert fredag 22. februar 2013
starter 7. december ( ved julearrangementet )

November-december
2012

Forsalg:
Forsalg kun for Ballerup jazzklubs medlemmer.
80 kr. pr. billet.

Fredag 16. november:
Vestre Jazzværk med
Gæstesolist Lisa Bentzen

En generøs donation fra Ove E. Dalsgaards Kulturfond har gjort det
muligt at afholde denne Swing Time koncert.
Besætning: Sigurd Barrett: Piano, vocal.
Martin Klausen: Trommer.
Bjarne Christensen: Bas.

Fredag 7. december:
Blå Mandag
Julearrangement

Jazz-datoer for 2013:
FORÅR:
Fredag 25. januar: Henning Munk & Plumperne.
Fredag 22. februar: Sigurd Barrett Trio”SWINGTIME”. Særarrangment.
Fredag 22. marts: Paul Harrison Band & Amy Roberts. UK.
Lørdag 13. april: (Generalforsamling.) The New Jazz Band. Oh Yeah!
Fredag 03. maj: River Band.
EFTERÅR:
Fredag 30. august: Miriam Mandipira med ”Band of Choice”.
Fredag 20. september: Neanders Jazzband.
Fredag 04. oktober: Jazzkompagniet.
Fredag 08. november: The Dixieland Gipsy Band.
Fredag 06. december: Jazz Lips. D.
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

Vestre Jazzværk med gæstesolist
Lisa Bentzen, der med sin flotte
og glade vokal, er med til at sætte
toppen af kransekagen ...

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…
Det var så den sommer, og den grumme vinter står for døren. Men heldigvis har vi Vestre Jazzværk med skønne Lisa Bentzen og, - ikke mindst,
Blå Mandag med kulinarisk tilbehør, at lune os ved.
Kvalitet koster penge, - det er åbenbart for enhver. Top jazzband koster
kassen, - ikke fordi de får for meget, - jeg synes faktisk de får for lidt. Vi har
kun de bedste jazzbands i Ballerup Jazzklub. Det har vi, fordi vi er mange
til at betale regningen. Og nu kommer det - Lyt nu til Jeres gamle formand: "Vi kunne godt være nogle flere". De fleste jazzklubber oplever i
disse år en faldende tilslutning til "vores musik". Hos os, i Ballerup Jazzklub
har det gennem de sidste 5 år været med en svagt faldende tendens. Ikke
meget, - men kurven har den forkerte retning. Det kunne jeg godt tænke
mig at ændre på. Derfor, - kære medlemmer, - hjælp os med at få nogle
flere med i klubben. Du har sikkert set vores folder: "OBS. DEN ER IKKE TIL
DIG". Tag den med hjem, - hvis du kan komme i tanke om en, - eller flere, der kunne ha' glæde af vores musik og hyggelige stemning.
Bare det swinger - Ole

Fredag 16. november:
Vestre Jazzværk med gæstesolist Lisa Bentzen
Det er vel altid et spil om vore medlemmers interesse, når jazzklubben vælger et jazzband. Men den er jo altid helt sikker, når man sidder med Spar Es
i ærmet og smider Vestre Jazzværk på bordet. Det er ikke helt ved siden af,
at kalde dem for et af Danmarks aller-aller bedste jazzbands. Vi har haft
dem før, - i februar 2010, - så det er en genudsendelse, som de siger på TV.
Meget vand er løbet i stranden siden dengang. Bassisten Kim Holst har
af forskellige årsager valgt at forlade bandet, så nu bliver det spændene at
møde den nye, - Povl Erik Phillipsen. Rygterne vil vide, - at han er fremragende. Også banjoen er udskiftet med en ny model. Den varetages med
tilhørende sang, af Tom Nissen. Repertoiret kommer fra forskellige kilder i
den klassiske jazz, tilsat de seks musikeres personlighed. Af og til piller man
såmænd også lidt i de gamle danske revyviser. Kors hvor det swinger,
- herfor garanteres. Som "the raisen in the hotdog end" tilføjer vi så den
skønne og dyg-tige sangerinde: Lisa Bentzen, der med sin flotte og glade
vokal, er med til at sætte toppen af kransekagen.
Besætning: Poul Schmidt: Trombone, vocal. Ole Weibel: Klarinet, vocal.
Hans Rømer: Trommer. Aage Jespersen: Trompet. Povl Erik Phillipsen: Bas.
Tom Nissen: Banjo, Guitar, vocal. Lisa Bentzen: vocal.

Fredag 7. december:
Julearrangement med julebuffet kl. 18:00
Efterfølgende musik begynder kl. 20:00. ( ikke spisende gæster er
hjertelig velkomne og lukkes ind fra kl. 19:30 )
Priser for arrangementet:
Indgang: jazzklubmedlemmer 80 kr./ gæster 120 kr.
Julebuffet: 160 kr. — betales ved indgangen.
Julebuffeten består af: Varmt: Sprængt kalvespidsbryst med, peberrod sauce./
Kartofler, æbler, spidskål, persille./ Bagt laks med timian, dijon og honning.
Salater: Speltkernesalat med jordskokker, basilikum, persillerod./ Hjertesalt, 2x
selleri, grønne druer og dressing./ Grøntkål salat m. valnødder, tyttebær, æble./
Citron bagte gulerødder, ristede
solsikkekerner og mynthe dressing./
Hjemmebagt brød og smør./ Div. Oste.
Dessert: Ris a'la mande med kirsebær
sauce.

Sidste frist for bindende tilmelding
den 3. december til kasserer Niels
Erik Madsen på mail:
niels@ballerupjazz.dk eller ved
indgangen den 16. november.

Blå Mandag spiller op
til julejazz kl. 20:00
Det siges i cirkus: "at bag en god klovn er der altid en super dygtig artist".
Det gælder også for Blå Mandag. Det er seks fremragende musikere, der
i kraft af deres dygtighed, har det nødvendige musikalske overskud, til at
frembringe et fyrværkeri af sjov- og balladenumre. Der bliver med garanti,
trængsel på dansegulvet, hvilket måske også er hårdt tiltrængt, efter al
den gode mad.
Nu er det ikke kun skæg og pjat det hele. Der kan sikkert skimtes en
dråbe i øjet, hist og her, når direktøren selv, Jørgen Christensen, på sin
klarinet fortolker Burgundy Street Blues. Den, og mange af de andre
numre fra New Orleans kanten, er basis for orkestrets glade jazz og swing
repertoire. Glæd jer bare. Det bliver en festlig og hyggelig indledning til
vinterens komme og julemånedens start. Men, uanset hvor mørkt det er
udenfor, så vil Blå Mandag sørge for at sommersolen skinner.
Besætning: Henning Friis: Trombone, vocal. Jørgen Christensen: Klarinet,
vocal. Hugo Scheel: Trommer. Erik Lund Hansen: Trompet. Kåre Sigvertsen: Bas. Ernst Scheufens: Banjo.

