tid. Bandet har fået en anden pianist, Søren Stausbøl, kendt af mange som en
utroligt dygtig musiker og sanger. Mere sang får vi fra charmerende Hans
Reichstein på banjo og rytmegruppen er lagt i sikre hænder på engelske Peter
Williams på kontrabas og vores egen Mikkel Find på trommer.
Besætning: Paul Harrison: Klarinet, sopran og alt-sax (UK/DK). Amy Roberts
(Gæst): Klarinet, saxofon og tværfløjte (UK). Hans Reichstein: Banjo og vocal (DK).
Peter Williams: Kontrabas (UK). Søren Stausbøl: Piano og vocal (DK). Mikkel Find:
Trommer (DK).

GODT NYTÅR til alle medlemmer fra ” PRPRafdelingen” Flemming, Kurt og Jørgen, som
stadig gerne modtager mailadresser fra medmedlemmer, der ønsker bladet tilsendt elektronisk.
Mail din adresse til:
flemming@ballerupjazz.dk

Januar-marts 2013
Fredag 25. januar:
Henning Munk & Plumperne
Feat. Fredrik John
Fredag 22. februar:
Sigurd Barrett SWINGTIME
Særarrangement
Fredag 22. marts:
Paul Harrison Band & Amy
Roberts UK/DK)

Jazz-datoer for resten af 2013:
FORÅR:
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 .

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

Er det ikke ham med børnene og et stort symfoniorkester ?
- eller måske Leo Mathisen ?
Kom selv og hør den 22. Februar.

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…

Fredag 22. februar:

Kurven er knækket. Nu har vi, takket været vore medlemmers storartede indsats,
øget tilgang til vores jazzklub. Det luner gevaldigt i mit gamle jazzhjerte. Jeg kan
ikke lade være med at nævne den kendte banjospiller og jazzbandleder Jim Macintosh, der i sidste nummer af "Just Jazz", skrev (jeg citerer): Der er skrevet meget i

Sigurd Barrett SWINGTIME

dette magasin, om at jazzfans er blevet gamle . . . ingen unge kommer til . . .
hvordan kan vi tiltrække flere unge til klubberne osv. osv. ? Vi synes nogen gange at glemme, - at uden os, - ældre publikum , - så var der slet ikke nogen traditionel jazzscene.
Så lad os gi' alle os "oldies" et klap på skulderen og takke os alle for, at holde
den glade jazz i gang. Og ydermere, - efter min mening, er der såmænd nok unge musikere til at holde skuden flydende, men , - (for en sikkerhed skyld), - vi ku'
altså godt bruge nogle få flere, lidt yngre blandt publikum --.
Det var, sådan cirka, nogle af ordene fra spøgefuglen Jim, - og jeg er fuldstændig enig. Jeg har interessant nok bemærket, at hvis der, - en gang imellem ses
nogle ganske unge på stolene i vores jazzklub, - så synes de at labbe "vores" musik i sig, med stor fryd: "narj hvor er det godt, - vi vidste slet ikke --". Så lad os fortsætte vores informationstogt i det nye år. Det er såmænd nok, blot et kommunikaitions problem.
Godt jazz nytår - Ole

Fredag 25. januar:
Henning Munk
& Plumperne
Feat. Fredrik John
Man kan ikke andet end at
blive jubelglad, når Henning og
hans plumper indtager scenen. Foruden at være en højtkvalificeret musiker, på sin Sidney Bechet tunede tenorsax, er han
også en formidabel entertainer.
Det er således ikke kedeligt når kapelmesteren udfolder sine
lune præsentationer og spontane kommentarer, til et altid
fyldt dansegulv. Repertoiret tager med sit udgangpunkt på
Champs-Elysee i Paris på afstikkere til New Orleans, Sverige,
- og såmænd også vores egen filmmusik. Den banjospillende professor, - Björn Ekman fra Lund i Sverige, synger så intet øje er tørt, og det er lykkedes os at få trombonisten Fredrik John med som gæste musiker. Det hele er solidt fundamenteret af
bassisten Marc Davis og trommeslageren Henning Toxværd.
Besætning: Henning Munk Plum: Sopransax, klarinet. Björn Ekman: G-banjo og vocal. Henning Toxværd: Trommer. Marc Davis: Bas. Feat. Fredrik John: Trombone.

Særarrangement Billetter til ordinær pris kan købes
ved indgangen fredag 25. januar, eller ved koncerten. Max 125 pladser.

OBS. Dørene åbnes kl. 19:15 Koncerten afvikles over 2 sæt.
Er det ikke ham med børnene, og et stort symfoniorkester? Jo, det er det, men
Sigurd Barrett findes i mange andre udgaver. En generøs donation fra fhv.
Borgmester Ove E. Dalsgårds fond, har gjort det muligt for Ballerup jazzklub at
præsentere en aften med genial musikalsk underholdning, udført af Danmarks
piano entertainer number one: Sigurd Barrett. Med SWINGTIME og høj cigarføring leder de tre musikere os gennem en musikalsk lækkerbisken, bestående af
vores egen originale jazzkunstner Leo Mathisen, videre til Jerry Lee Lewis, over
til Stevie Wonder og Elton John i et hæsblæsende swingshow. Det bli'r en gang
retro, - på den fede måde. Vi vil med garanti hoppe i sæderne af grin over hans
finurlige indfald og ikke mindst hans improvisationer. Det bli'r sært at forestille
sig, at han såmænd er cand. phil i musikvidenskab fra Århus universitet, - med
topkarakter.
Besætning: Sigurd Barrett: Piano og vocal. Martin Klausen: Trommer. Bjarne
Christensen: Bas.

Fredag 22. marts
Paul Harrison Band
& Amy Roberts
(UK/DK)
Amy Roberts har egentlig tværfløjten som hovedinstrument,
men hun er idag en af de allerbedste kvindelige saxofonister
der findes i Europa. Det er til at
forstå, idet hun har spillet med Chris Barber, Kenny Ball,
Acker Bilk og nu også Paul Harrison. Man må lade Paul, at
det gang på gang lykkes ham at plukke de allerbedste
musikere som gæster til sit superband. Det bliver spændene at møde Amy, der allerede, sin unge alder til trods,
har modtaget et væld af priser, bl.a. vinder af "Rising Star British Jazz Awards".
Paul Harrison er en flittig gæst i Ballerup jazzklub. Han var her i 2008, og sidst,
for et år siden, i september 2011. Hver gang, en bragende succes, der var lige på
kanten af det, af brandvæsnet fastsatte max. antal gæster. Så, derfor, kom i god
Fortsættes side 4...

