Papa Pider’s Jazz Band (S)

Det er vel ikke for meget at sige, at det er Gøteborgs husorkester, vi skal høre i
vores jazzklub. Nu har byen fostret flere kendte og fremragende jazzbands, men
Papa Pider’s er vel et af de ældste. De begyndte i de tidlige tressere og blev en
institution i Gøteborgs traditionelle jazzliv.
Efter en lang pause begyndende i 80’erne, blev bandet reetableret i 2010 af
trommeslageren Bo Lindgren, hovedsagligt med medlemmer af det oprindelige
band. Repertoiret er revivial jazz, som det blev spillet under det traditionelle
boom af bl.a. Acker Bilk, Ken Coyler, Chris Barber og Kenny Ball. Fem af de
svenske musikere synger. Det er helt usædvanligt i et jazzband. De synger tilmed
flerstemmigt, hvilket vil betyde en rigtig hyggelig og dansevenlig jazzaften.
Sverker Nyström vil sikkert spille ”He Touched Me” på klarinet, med blot
kontrabassen som akkompagnement. Og når han så tilmed synger den, vil ikke et
øje være tørt. Den oplevelse må man slet, slet ikke undvære.

April/maj 2014
Lørdag 5. april:
Generalforsamling og
efterfølgende spisning
Goosetown Jazzband (DK)
Fredag 2. maj:
Papa Pider’s Jazz Band

Besætning:
Klas Nilsson: Trompet, vocal
Pider Åvall: Trombone, vocal
Sverker Nyström: Klarinet, saxofon, vocal
Anders Hultman: Banjo,vocal
Claes Nordborg: Kontrabas, vocal
Bo Lindgren: Trommer

Jazz-datoer for resten af 2014:
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 og Statens Kunstfond.

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

Goosetown Jazzband… siden Valdemar Atterdag — næsten…
Læs side 3

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…
Indtil videre har vinteren været os nådig og forår sæsonen er ved at være
forbi. Vi har haft megen god musik, med Miriam Mandepira og Lillian
Boutte’ som kvindelige highlights og Dixieland Gipsy Band, som en oplevelse, som vi er nogle stykker, der sent skal glemme. Vi fortsætter med
glad jazz og swing, og efterårs sæsonen er på plads med 5 udvalgte jazzbands.
Nu skal vi så have generalforsamling lørdag d. 5. april. Se dagsorden
iflg. vedlagte indkaldelse. Husk, i denne forbindelse, at evt. forslag skal
være formanden (det er osse mig), i hænde senest d. 28. marts (8 dage
før). Generalforsamlingen foregår på 1. sal i Baghuset kl.17:00. Efterfølgende spisning sker 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.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god (og varm) sommer Ole.

Lørdag 5. april
Generalforsamling kl.17:00 i Baghuset, 1.sal

Lørdag 5. april
Goosetown Jazzband (DK)
Da Valdemar Atterdag i 1362 satte guldgåsen på sit nybyggede tårn i Vordingborg, udbrød han glad: ”Der skal musik til - vi danner et jazzorkester”. Det blev
begyndelsen på Goosetown Jazzband. Det siges, at flere af de nuværende medlemmer har været med - helt fra begyndelsen, så de skulle være nogenlunde sammenspillede. Nye er dog kommet til. Fra Tante Tillie har man kapret den velsyngende, og velkendte banjonist Per Bøge, samt tommeslageren Finn Hjelm. Musikken har sit udgangspunkt i det klassiske repertoire, med respekt for 50’ernes og
60’ernes Papa Bue jazz, men også Armstrong, Ellington m.fl. har givet inspiration.
Det hele er pakket ind i en hyggelig, humoristisk og underholdende ramme, der
nok skal få de danseglade frem på gulvet. Sådan gik det i hvert fald i Rom,Paris,
New Orleans, Prag og Hjertebjerg forsamlingshus.
Besætning:
Finn Christiansen: Trompet
Jens Holmegaard: Trombone, vocal
Fritz Bredskov: Klarinet
Per Bøge: Banjo, vocal
Erik Søndergaard: Kontrabas
Finn Hjelm: Trommer

Fredag 2. maj
Papa Pider’s Jazz Band (S)

Se dagsorden iflg. vedlagte indkaldelse.

Efterfølgende spisning
kl. ca.18:15 i underetagen
Tilmelding til spisning er bindende og betales forud til kasseren ved arrangementet
21. marts eller til foreningens konto i Danske Bank nr. 1551-3138038386.
HUSK at notere navn og medlemsnr. på indbetalingen, som er 120 kr. pr. kuvert.
Menu: Kæmperejer marineret i ingefær og chili / Fransk tærte (Quiche Lorraine) /
Spyd ned kylling i soja og honning / Spicy kalvekødsfrikadeller med tandoori /
Blandet salat / Fransk emmenthaler anrettet med druer / Stykker af frisk frugt efter
årstiden / Små forskellige muffins / Brød og smør.

Jazzkoncert med Goosetown Jazzband kl. 20-23
Gyldigt medlemskab, medlemskort eller kvittering giver dig fri adgang til musikken
hvis du deltager i generalforsamlingen. Alle andre betaler normal entré.
Se side 3...

Papa Pider’s
Jazz Band —
repertoiret er
revivial jazz...
Se omtale næste side...

