trombone. Sidstnævnte bidrager til underholdningen, ved at fyre bemærkninger
af til stakkels Karen, - der altid må stå for skud. Og det swinger, - det sørger rytmegruppen Jørgen Nielsen på kontrabas og Nikolaj Banker på trommer, - for.
Bandet, som har et stort og trofast publikum, kommer fra nordvest Jylland. Det
har eksisteret i 42 år, så de behøver nok ikke at øve sig, inden de går hjemmefra.
Besætning:
Torben Lassen: Trompet, fygelhorn og vocal
Allan Bjerregaard: Trombone og vocal
Filt Kristensen: Klarinet, sax og tværfløjte
Karen Sørensen: Piano
Jørgen Nielsen: Bas
Mikkel Find: Trommer

April—maj 2013
Lørdag 13. april:
Generalforsamling med efterfølgende spisning og jazzkoncert
med
The New Jazzband Oh Yeah
Fredag 03. maj:
Riverband

Bladet er denne gang og fremover trykt på foreningens
egen printer !! Vi håber resultatet er tilfredsstillende og
ønsker alle en rigtig GOD SOMMER fra ” PRPR-afdelingen”
Flemming, Kurt og Jørgen, som stadig gerne modtager
mail fra medlemmer, der ønsker bladet
bladet tilsendt elektronisk.
Mail din adresse til: webmaster@ballerupjazz.dk

Jazz-datoer for resten af 2013:
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 .

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 New Jazzband Oh Yeah ...
- de udgør tilsammen, en flok garvede drenge, der er gennemsyret af
en livslang kærlighed til jazzen!

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…
Så er sommeren lige om hjørnet og vinter/forårs sæsonen er ved at være
forbi. Der har været megen god musik, med Paul Harrison som hyppig
musiker. Jeg er nok lidt stolt af, at vi har haft Sigurd Barrett som gæst, her
i Baghuset. Vi er nogle stykker,- der ikke er færdig med at grine endnu og
det varer nok lidt, før vi kommer over den begivenhed. Vi holder musikstilen, og der er lagt i kakkelovnen til efterårs sæsonen med 5 super gode
jazzbands.
Nu skal vi så have generalforsamling lørdag d. 13. april. Se dagsorden
iflg. vedlagte indkaldelse. Husk, i denne forbindelse, at evt. forslag skal
være formanden (det er osse mig), i hænde senest d. 6. april (8 dage før).
Generalforsamlingen foregår på 1. sal i Baghuset kl.17:00.
Efterfølgende spisning foregår i underetagen kl. ca.18:15. 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.
Vi ses måske, i det ganske danske jazzland
Ole.

Lørdag 13. april:
Generalforsamling, spisning og jazzkoncert…
Generalforsamling afholdes på 1. sal i Baghuset kl. 17:00.
Indkaldelse vedlægges medlemsbladet.
Spisning i underetagen kl. ca. 18:15.
Menuforslag, se vedlagt indkaldelse.
Du kan bestille mad hos kasserer Niels Erik Madsen på telefon
6199 0218 eller 3331 7686 … eller på mail niels@ballerupjazz.dk
Senest mandag den 8. april. Prisen er 160 kr. pr. kuvert som betales
ved indgangen.
The New Jazzband Oh Yeah spille op til glad jazz kl. 20:00.
Gratis adgang for medlemmer der deltager i generalforsamlingen.
Alle andre er velkomne fra kl. 19:30 til normal entrépris.

Man kan se det for sig: Her sidder vi så, - - -. Theis Jensen er gået på pension, vi
er fader- og førerløse og hvad skal vi så kalde vores gamle (nye) band?
Det blev så: TNJOY hvilket med lidt god vilje kan opfattes som "to enjoy".
Til erstatning for Theis, har bandet været så heldig, at få den 53-årige trompetist
Henrik Bolberg, der som en højest estimeret jazzmusiker, er kendt fra radioens
bigband. Bandet udgør tilsammen, en flok garvede drenge, der er gennemsyret
af en livslang kærlighed til jazzen og , - "vi takker vor skaber", - et vist talent. Den
humoristiske og fantastiske trommeslager Mikkel Find, danner sammen med
bassisten Henrik Hartmann en solid rytmegruppe for blæsergruppen og klaveret.
Musikstilen, som er glad jazz og swing, - spænder, med udgangspunkt i New
Orleans traditionen, fra Louis Armstrong til Duke Ellington. Med Henrik Bolberg
er den tidligere stramme opbygning og fremførelse erstattet af en mere fri stil,
hvor musikerne i højere grad end tidligere, får mulighed for at udfolde deres improvisatoriske evner. Orkestret har været med i en lang række jazzfestivaler i inog udland og var i juli 2011 inviteret til at deltage i jazzfestivalen i den sydfranske
by St. Raphaël, hvor de blev præmieret med byens 1' pris: Grand Prix de la Ville.
Besætning:
Henrik Bolberg: Trompet og vocal
Erik Hansen: Trombone og vocal
Leif Juul Jørgensen: Klarinet
Hans Aspöck: Piano
Henrik Hartmann: Bas
Mikkel Find: Trommer

Fredag 03. maj
Riverband
Riverband havde taget
opstilling under åben himmel, på Allinge Jazzfestival.
Åben og åben, er vel for
meget sagt, idet mørke
skyer hang lavt og truende
over festpladsen. Orkestret
spillede uforfærdet, på
trods af et par dråber hist og her.
Pianisten Karen Sørensen kastede et tyndt tæppe over sit Key-Board, for at skåne
den følsomme elektronik, - men spillede ganske roligt videre ovenpå og ned
gennem tæppet. Se, sådan er en rigtig pianist, - og sådan er Karen. Vi, - der var
tilstede, glemmer det aldrig. Riverband spiller ny- og gammel jazz, jump and jive,
gammel dansk og latiamerikanske rytmer, og såmænd også kompositioner af
bandets leder og stifter, trompetisten og vocalisten Torben Lassen. Han er flot
sekunderet af Filt Kristensen på sax eller klarinet, samt Allan Bjerregaard på
fortsat...side 4

