Fredag 4. oktober
Der er altid øl på, - der er altid øl
på, - der er altid øl på vaaaaaaaj.
Sådan lyder det når Jazzkompagniet spiller på havnen, og
det ved de af jer, der kommer
til FEMØ jazzfestival. Kapelmesteren, den navnkundige Nis
Schmidt (mellem venner kaldet
"Smitti") tegner orkestret med
sine trommer og sin umiskendelige vocal. De er festlige, - ingen tvivl om det. De spiller Dixieland og happyjazz
over stok og sten, så det er bare med at kridte dansskoene og ta' det gode humør
på. Blæsergruppen består af Klarinet / Sax , Trompet og en importeret svensker
på Trombone med det særlige navn: Fredrik John. Han spillede i Ballerup Jazzklub i januar i år, og oplyste den korrekte stavemåde af sit fornavn. Vores flygel
skal denne gang ikke trakteres af Søren Sidevind, - men af pianisten Lars Hallgren, - kendt fra Barkarole Jazz Group.
De kommer meget omkring, - dem fra kompagniet. De er at finde i snart alle
jazzklubber og jazzfestivaler her og i udlandet og har blandt andet spillet på
Den internationale Dixieland Jazz Festival i Waldhalle Büchen nær Hamborg.
Jamen, - der er lagt op til fest og skæg og ballade i Ballerup Jazzklub. Der er
altid øl på, der er altid øl på, der er altid øl på, vaaaaaaaiej.

August—oktober
2013
Fredag 30. august:
Miriam Mandipira And A Band
Of Choice (DK)
Fredag 20. september:
Neanders Jazzband (DK)
Fredag 4. oktober:
Jazzkompagniet (DK-S)

Besætning : Nis Schmidt (Smitti): Trommer og Vocal
Jørgen Høyer: Klarinet og Tenorsax
Lars Hallgren: Piano
Gert Jacobsen: Trompet
Fredrik John: Trombone
John Jørgensen: Kontrabas og Vocal

Jazz-datoer for resten af 2013:
Fredag 08. november: The Dixieland Gipsy Band.
Fredag 06. december: Jazz Lips. D.

Ballerup jazzklub støttes af Ballerup Kommune .
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

Snyd ikke jer selv for at
opleve Miriam Mandepira
fra Zimbabve.
Det bliver, med garanti,
en stjernestund
i jazzklubben.

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…
Ingen skal være i tvivl om, at jeg holder mest af sommeren. Formandinden og
jeg, holder vores miniferie på FEMØ, og vi kan her konstatere, at dagene bliver
kortere og sommeraftenerne bli'r mørkere. Det bringer mig frem til, at nu begynder så (heldigvis), eftersommerens glade jazz, i Ballerup Jazzklub. Med fra øen,
har vi taget en flok skægge ballademusikere, nemlig Jazzkompagniet. Vi har hørt
dem 117 gange, - men de er sgu' lige gode, hver gang. Og så lige et godt råd:
Snyd ikke jer selv for at opleve Miriam Mandepira fra Zimbabve. Det bliver, med
garanti, en stjernestund i vores hyggelige jazzklub.
Og så har vi jo været på strandhugst i Haderslev. Her har vi nappet nogle gode
gamle bekendte, nemlig Neanders Jazzband. Jeg kan ikke glemme deres optræden i vores jazzklub for 6 år siden. Det var en superkoncert,- og den er jeg ikke
ræd for at gentage. Nu bliver det så spændende, når jeg sætter nøglen i døren
d. 30. august: Har vi fået det nye lydanlæg på plads? Og er det med en acceptabel lydkvalitet? Jeg håber det inderligt, thi det betyder meget for en anstændig
musik afvikling.
Jamen, - velkommen, velkommen alle sammen til vores jazzklubs sensommer
arrangementer.
Så swinger det bare, - (som Mama Jazz altid sagde).

Ole.

Fredag 30. august
Miriam Mandipira
And A Band Of Choice (DK)
Det bliver et brag af en koncert når jazz & gospelsangerinden Miriam Mandipira fra Zimbabwe går
på scenen. Hun er stærkt inspireret af Ella Fitzgerald, Etta James, Bessie Smith og Agnetha Franklin,
og har optrådt ved adskillige kirkekoncerter, på
spillesteder, samt på mange festivaler.
Med navnet "A band of choice" menes, at
Miriam omhyggeligt, selv har valgt sin stjernerække af musikere til sit akkompagnement.
Komponisten og guitaristen Anders Westfall
vil, tillige med den, fra kirkeorglet, heldigvis
tilbagevendte pianist, Niels Andersson,
give hende instrumental backup. De under
støttes af en rytmegruppe, bestående af
trommeslageren Ulrik Brohuus og bassisten
Martin Krogh Mattuck. Sammen med dem, vil hun med sin varme og kraftfulde
stemme uden tvivl få føleserne og danseskoene til at røre på sig, når hun fortolker

sine favoritsange inden for jazz, gospel, blues og soul. Derudover synger Miriam
Mandipira populære sange fra sit elskede Afrika, hvor hun er blevet betegnet
som en af Zimbabwes allerbedste jazz/blues sangerinder. Hun kendes i sit hjemland og det sydlige Afrika som "The Queen of the blues".
Besætning: Miriam Mandipira: Vocal
Niels Andersson: Piano
Martin Krogh Mattuck: Bas
Anders Westfall: Guitar
Ulrik Brohuus: Trommer

Fredag
20. september
Neanders
Jazzband (DK)
I Ballerup Jazzklub kaster
vi os ikke ud i de vildeste
eksperimenter.
Vi holder os til dem vi kender. Neanders Jazzband spillede i vores jazzklub i 2007
med en, - kan man roligt sige, - enorm succes. Det var dengang scenen stod på
tværs og Annelise bød velkommen. Ak ja, - tiden går, - -. Det er erfarende musikere der er på scenen, nu i deres 35te jubilæums år. Og så synger de. Ikke mindre
end fire af de seks synger for fulde gardiner, - og det er altså festligt.
Det er selvfølgelig Per Neander der fører an, med sin sønderjyske humor og
tydelige spilleglæde. De spiller jazz med udgangspunkt i New Orleans stilen, men
deres repertoire indeholder også numre fra andre epoker af jazzens historie,
blandet op med nyrere ting fra rock'n roll perioden. Det hele er udført med det
særlige Neander-touch som kendetegner bandet.
De har spillet alle vegne, "all over the world" kan man roligt sige. De har spillet
sammen med Lillian og Tricia Boutte' og for at det ikke skal være løwn, så har de
spillet til Hr. Mærsk McKinney Møllers 95 års fødselsdag. Jo, jo, - vi glæder os,
- vi glæder os.
Besætning:
Besætning: Per Neander: Trompet / Vocal
H.C.Rosendal: Klarinet / Vocal
Stefan Ringive: Trombone
Chris Vagn-Hansen: Guitar - Banjo / Vocal
Claus Christensen: Trommer
Henrik Bay Møller: Kontrabas / Vocal

