Besætning:
Thomas Niemand: Trompet og Voc / Wolf Delbrück: Piano / Hendrik Jan
Tjeerdsma: Tuba /Jan Hauke Strebel: Trombone / Günther Liebtruth: Klarinet
og Voc / Norbert Wicklein: Trommer / Peter "Banjo" Meyer: Banjo og Voc.

November/december
2013
Fredag 08. november:
The Dixieland Gipsy Band

En glad bestyrelse ønsker
alle medlemmer en rigtig
god jul og tak for et
hyggeligt og swingende
2013.

Fredag 06. december:
Jazz Lips (D)

Jazz-datoer for 2014:
Januar, lørdag den 25: Lillian Boutté & Burich-l’etienne Ensemble.
Februar, fredag den. 28: Morten Ærø og Hans Jazzvenner.
Marts, fredag den 21: Ricardo’s Jazzmen.
April, lørdag den 05: Goosetown Jazzband. Generalforsamling.
Maj, fredag den 02: Papa Pider’s Jazz Band (S).
August, fredag den 29: New Orleans Delight..
September, fredag den 19: Nobert Susemi.
Oktober, fredag den 03: Peoria Jazzband.
November, torsdag den 13: Bassement Jazzband.
December, fredag den 05: Bourbon Street Jazzband.
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

”The danish dinahmite”
- med garanti for en danseglad og skæg aften !

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…
Året går på hæld, og vi skal præsentere de to sidste jazzbands i 2013. De spænder lige fra swingende violinartisteri til syv, - skal vi sige, - mere voksne, men herligt spillende germanere. Ja, ja, - jeg ved godt at vi lige har haft dem, men en
henvendelse fra Jazz Lips, hvor de gav udtryk for, hvor glade de var for vort publikum og hyggelig spillested, var meget svært at stå for. Og dertil kom, at de lige
præcis er egnede til vores julearrangement.
Sikke en sommer vi har haft. Formandinden og jeg har tilbragt nogle skønne
fine jazzdage i det nordlollandske farvand, hvilket har givet nogen inspiration til
anvendelse i vores jazzklub. Den hårdt arbejdende og altid opmærksomme bestyrelse, har ligeledes søgt energi i det ganske danske jazzland, hvor jazzfestivalerne
har været udbredt, som perler på en snor.
Her hvor året snart ser en ende, er det på sin plads, at sende en varm tak til alle
vore frivillige, der udfører et slidsomt og yderst vigtigt arbejde med at få det hele
til at glide. Uden jer gik det slet, slet ikke.
I lifligt jazzhumør - Ole

Fredag 8. november
The Dixieland Gipsy Band
Spilleglæde, hvad er det? Sigurd Barret fortæller, at han på en færgetur til Tunø
jazzfestival, havde fornøjelsen at høre The Dixieland Gipsy Band underholde på
hele overfarten, nogle timer på havnen, 2 timer på scenen, flere timer på havnen
igen og på hele færgeturen hjem. Jeg tror de spillede 10 timer i træk, fortæller Sigurd Barret. Se det,- mine damer og herrer,- er spilleglæde.
De kommer fra Aarhus/Randers kanten og dannede bandet i Peter Lunds køkken
i 2006. Målet skulle være at skabe højkvalitets underholdning med udgangspunkt i
deres fælles interesse for Django Reinhardt, Stéphane Grappelli og Svend Asmussen. Det blev til en råswingende energibombe, der er skudt ud af den traditionelle
jazz og eksplosive swingmusik fra 30'erne og 40'erne. De er storsmilende og drøncharmerende og meget, meget morsomme. Lasse Høj Larsen er en artist på sin violin, og samen med Peter Lund på guitar og bassisten, mundharmonika og melodicaspilleren Jacob Venndt synger de flerstemmigt, så det er en fryd. De har optrådt
ved utallige jazfestvaler (blandt andet med stor succes på New Zeeland) og spillet
live i mange landes TV. Hermed udstedes der garanti for en danseglad og skæg
aften med "The danish dinahmite", som de ynder at kalde sig.
Besætning:
Lasse Høj Jacobsen: Violin og Sang
Jacob Venndt: Kontrabas, Mundharpe, Melodica og Sang
Peter Lund: Guitar og Sang

Fredag 6. december:
Julearrangement med julebuffet kl.18:00
Indgang for spisende gæster fra kl.17:30.
Indgang for ikke-spisende gæster fra kl.19:30.
Priser for arrangementet:
Indgang til musikken: Jazzklubmedlemmer 80 kr./ gæster 120 kr.
Julebuffet: 160 kr. — betales ved indgangen.
Årets julemenu:
Flæskesteg med rødkål / Glaseret skinke med stuvet kål / Hjemmebagt brød
med smør / Grønkålssalat med æble, tranebær, peanuts / Tomatsalat med feta,
agurk, oliven, basilikum / Pastasalat med grillet grøntsager og pesto / Kartoffelsalat med krydderurter, vineagrethe, radiser og ærter / Risalamande med
kirsebærsauce.
Sidste frist for bindende tilmelding 1.
december til kasserer Niels Erik Madsen på mail:
niels@ballerupjazz.dk
eller ved indgangen på vores
jazzaften 8. november.

Kl.20:00
Jazz Lips (D)
Jeres udsendte vinkel-skriver har et let job, når Jazz Lips skal ha' et par ord med
på vejen. Han behøver blot, på Jazzklubbens hjemmeside, at gå tilbage til
Nyhedsbrev #51, hvor succesen d. 2. marts 2012, med Jazz Lips, er beskrevet.
Skal vi nu ha' dem igen? kunne man fristes til at spørge. Ja, ja da, - god gerning
kan ikke gøres for tit, - og slet ikke i betragtning af, at vi havde så svært ved at
slippe dem, - sidst de var her. Vi er sikkert mange, der husker deres slutnummer
og fir'stemmige udgave af "Bye bye my Roseanna". Og så er der den virtuose
anvendelse af en Tuba. Man sku' tro det var løwn, men som beskrevet i nyhedsbrevet, så fik Hend-rik Jan Tjeerdsma hele hytten op i omdrejninger med sin
swingende betje-ning af kæmpeinstrumentet. De har spillet med bandet i 43 år,
med den særlige Jazz Lips lyd, der består af Jump'n Jive, New Oerleans, Swing,
og såmænd osse Matinique Creole Jazz. Det er klarienetisten, trompetimitatoren
og spasmageren, Günther Lieb-truth der grundlagde bandet, men det er
"Banjo" Meyer med banjo og vocal, der styrer løjerne. Der er således sikkerhed
for et fyldt dansegulv, hvilket nok ikke er så ringe endda, efter al den gode mad.
Vi glæder os.
Det bliver en stjernestund igen, igen.
- fortsættes side 4...

