klarinet- og saxofonist Claus
Forchhammer, sammen med
den morsomme filur og trompetist Søren Kirk. Ikke alene
spiller han flot på trompeten,
men han synger også charmerende, med det særlige humoristiske "Søren Kirk blink" i øjet.
De spiller Swing, Dixieland
og Evergreens, i en udgave der
er som skræddersyet til et dansegulv. Det er ikke første gang
de har indtaget scenen i
Ballerup jazzklub. De var her i 2008 med den samme besætning som nu.

Januar/marts 2014
Lørdag 25. januar:
Lillian Boutté & Burich-l’ Etienne
New Orleans Enseble
Fredag 28. februar:
Morten Ærø og hans Jazzvenner
Fredag 21. marts:
Ricardo’s Jazzmen

Besætning:
Claus Forchhammer: Klarinet og sax
Børge Ehler: Basun
Søren Kirk: Trompet og vocal
Steen Drost Nielsen: Piano
Alfred Lauridsen: Kontrabas
Henrik Simonsen: Trommer

Jazz-datoer for 2014:
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.: Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo.
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 .

Vi kender hende godt, alle sammen, - eller næsten... !
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

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…
På egne, og hele bestyrelsens vegne, ønsker jeg dig et, - lidt forsinket, godt nytår,
og tak for det forrygende jazzår vi har haft. Der er lagt i kakkelovnen til dette års
jazz i Baghuset, begyndende med Lillian Boutté og finale i december med Bourbon Street. Her imellem har vi en række af de allerbedste jazzbands der kan opdrives i ind- og udland. Det bliver ialt 10 arrangementer, med 5 i foråret og 5 i
efteråret. Dette taget i betragtning, er det sund fornuft at forny sit medlemsskab
af klubben. Mange medlemmer giver os den mulighed, at vi kan booke de bedste
bands. Jeg vil tillige opfordre dig til at udbrede kendskabet til Ballerup jazzklub.
Det er længe siden at vi har været på Tisvilde Højskole. Det er meget, meget
hyggeligt. Det er vi nogle stykker der kan skrive under på. Vi får to overnatninger,
en masse god jazz, superdejlig mad og herlige spadserture i den skønne omegn.
Vi sigter på fredag d. 30. maj til søndag d. 1. juni. Hvis du synes at det kunne lyde
interessant, så tag en snak med mig, så jeg kan fornemme om vi kan samle en
interesseret flok.
Ole

Lørdag 25. januar Forhøjet billetpris 100,-/140,- kr.
Lillian Boutté & Burich - l´Etienne New Orleans
Ensemble (USA-D-DK)
Vi kender hende godt, allesammen,- eller næsten allesammen. Hun gæstede vores
jazzklub for - ret så præcist 6 år siden med en overvældende succes. Lillian fremtræder idag som en, skal vi sige - smallere model, end for år tilbage, men hendes
stemme er stadig enorm og kraftfuld indenfor gospel, jazz, rythm&blues og swing.
Hun bærer titlen: "New Orleans Music Ambassador", en titel hun, som den eneste,
har haft, efter Louis Armstrong.
Omkring sig har hun en gruppe af de mest fremragende musikere man kan
ønske sig: Finn Burich fra Haderslev (som arrangerer turnéen) er på trombone, og
hendes exmand Thomas l' Etienne spiller klarinet og sax. Ved flyglet sidder Phil Parnell fra New Orleans og gi'r den i New Orleans stil på alle tangenter. Bassen er fra
Skanderborg og hedder Torben Bøtker Bjørnskov og trommerne trakteres af Espen
Laub von Lillienskjold fra Hjørring. Snyd ikke jer selv - Lillian Boutté er et "must" for
alle der nyder glad jazz og swing.
Besætning:
Lillian Boutté: Vocal
Thomas l´Etienne: Klarinet og sax
Finn Burich: Trombone og vocal
Phil Parnell: Piano
Torben Bjørnskov: Bas
Espen Laub von Lillienskjold: Trommer

Fredag
28. februar
Morten Ærø
og hans
Jazzvenner
(AUS-DK)
Vi kender måske
Morten Ærø, mest fra
"Six City Stompers"
hvor han med hat
og musikmedlevende fysiognomi er med til at danne en solid rytmegruppe med sine trommer.
Men nu har han altså i samarbejde med Ballerup jazzklub, sammensat et stjernehold af topmusikere. De har udsøgt sig de allerbedste. Chris Tanner fra Australien
(nu fastboende i Danmark) spiller klarinet med Dizzy Gilles-pie træk og synger
fremragende. Fra "Sophisticated Ladies" har de snuppet en dame: Helle
Marstrand. En kapacitet på kontrabas og hun synger såmænd også.
På piano - ja, hvem kan det være andre end Niels Andersson, i det selskab. Og
med Ole "Fessor" Lindgreen på trombone udstedes der hermed garanti for det
bedste af det bedste.
Morten har lovet at repetoriet holder sig til "Glad jazz og swing, baseret på
New Orleans traditionen". Der forudses en stjerneaften i Ballerup jazzklub.
Besætning:
Chris Tanner: Klarinet
Ole "Fessor" Lindgreen: Trombone
Peter Marott: Trompet og vocal
Niels Andersson: Piano
Helle Marstrand: Bas
Morten Ærø: Trommer

Fredag 21. marts
Ricardo's Jazzmen (DK)
Ricardo's Jazzmen er en institution i dansk traditionel jazz, helt på linie og tid
med Papa Bue. Begge med udgangspunkt i Nyhavn og Cap Horn tilbage i halvtredserne. Tænk engang - det er 60-65 år siden at Banjospilleren og navngiveren
Ricardo Hansen forlod bandet i 1978 og siden har basunisten, Børge Ehler kørt
butikken. Sammen med ham,- og i frontlinien, finder vi den rutinerede
...side 4

