Repertoiret er glad jazz og swing, - baseret på New Orleans traditionen. Og så synger de. Mest, vel nok banjonøren Kurt Heegaard Jacobsen,- men også pianisten Kim Nedergård. Den helt forrygende saxofonist og klarinettist Finn Odderskov, kan såmænd også nynne med engang imellem. En knaldstærk blæsergruppe, støttet af den store
trommeslager, Kurt Heine, anførte rytmegruppe, sikrer en super,- super
aften i jazzklubben. Den skal man ikke undvære - - .
Besætning:
Kim Nedergård: Piano og vokal.
Jørgen Nielsen: Kontrabas.
Heine ”Hot” Poulsen: Trommer.
Kurt Heegaard Jacobsen: Banjo, guitar og vokal.
Finn Odderskov: Klarinet, saxofoner og vokal.
Gerhard Ellerbæk: Kornet.
Per Jegbjerg: Trombone.

November/december
2014
Torsdag 13. november:
Basement Jazzband
Fredag 05. december:
Bourbon Street Jazzband

Jazz-datoer for 2015:
Fredag 23. januar: Second Line Jazz band (S), 6 pers.
Fredag 20. februar: Six City Stompers (DK), 6 pers.
Lørdag 21. marts: PS. Swingband (DK), 4 pers. Generalforsamling.
Fredag 24. april: Paul Harrison (DK+GB) Samt Meschiya Lake (USA), 7 pers.
Fredag 08. maj: Mogens Johansens Jazz Forestilling (DK), 5 pers.
Fredag 28. august: The Dixieland Gipsy Band (DK), 3 pers.
Fredag 18. september: Jack Street D.K.+S), 6 pers.
Fredag 23. oktober: Pete Allen (GB) + Fionia Jazzband (Dk), 5 pers.
Fredag 13. november: Sigurd Barret Koncert (DK), 3 pers.
Fredag 04. december: Morten Ærøs Venner, 6 pers.
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: Ole Hoffeldt, Gl. Rådhusvej 54, st.tv.,
2750 Ballerup. Telefon: 44 66 46 66. Mail: ole@ballerupjazz.dk

Basement Jazzband er dukket op

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
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…
”Frivillig arbejdskraft”. Et begreb man hører oftere og oftere. Det er vel
snart sådan, at komunerne indregner det i deres budgetter. I vores jazzverden kalder vi det for ”Ildsjæle”. Jeg kender adskillige Ildsjæle i det ganske
danske jazzland. Det er dem der, - hver på deres vis, sørger for at du kan lytte til den glade jazz- og swingmusik. Og således fungerer det osse i vores
dejlige jazzklub. Du er omgivet af dem. Du ser dem måske ikke, - men de er
der. Tag nu blot de to piger i baren. Hvad sku’ vi gøre - uden dem - -!! Som
formand priser jeg mig lykkelig over, at ha’ hele teamet bag mig. Tusind tak
for 2014. Og uden trofaste medlemmer går det jo heller ikke. Tak for jeres
glade, interesserede og varme støtte. Det et det, der gør det hele værd.
Vi hører ofte, at de musikere der spiller for os, udtrykker deres begejstring
for vores lokalitet. ”I sku’ bare vide, hvad vi af og til bliver udsat for. Her er
vel nok ”hyggeligt”. Og der er såmænd også dem, - der efter koncerten,
småmumler: - og sikke et skønt publikum - - -.
Ja, - ja. Du spiller skam en væsentlig rolle for en god aften. Musikerne
glemmer det ikke, - og det bør du nok heller ikke.
Vi har haft et godt jazzår, - begyndende med et brag af en koncert med
Lillian Boutte’. Hun lagde os alle ned. Herefter fulgte det ene superband
efter det andet. Og nu slutter vi af med Basement og Bourbon Street. Sidstnævnte skyller vi så ned med en solid julefrokost.
I herligt jazzet lune
Ole

Torsdag 13. november
Basement Jazzband
Det hele begyndte i 1994 i deres øvelokale i en kulkælder. Deraf navnet
”Basement”. På den baggrund må det så have været en fantastisk oplevelse,
at stå foran et tusindtalligt publikum ved den 42 Dixielandfestival i Dresden
(i 2012) og spille glad jazz og swing, så hele salen kogte. Dengang havde de
stadig Joe Errington (kendt fra Papa Bue) med. Han forlod dog bandet (og
denne verden) i 2013 og er nu erstattet af Mogens Eghjort, der dog ikke
synger som Joe jo gjorde. Det gør til gengæld Jan Duelund aldeles fremragende, ligesom han spiller helt overdådigt godt på banjo og guitar. Vi skal
høre, og danse til traditionel jazz og glade dixieland-numre spillet og ikke
mindst sunget af Jan Duelund og Per Jacobsen.
Vi har haft Basement et par gange før, i vores jazzklub, hvor de huskes

som et jazzband, der rigtig kunne fylde dansegulvet, og det er helt sikkert,
at mange af os vil nynne med på en eller flere af de gamle evergreens.

Besætning:
Mogens Eghjort: Trompet.
Per Jakobsen: Piano / vokal.
Jens Bodholdt: Basun.
Jan Duelund: Banjo, guitar / vokal.
Sven Levandowsky: Trommer.
Jørgen ”Jøgge” Villumsen: Kontrabas.
og som gæstesolist: Erik „Krølle“ Andersen: Klarinet .

Fredag 5. december
Julearrangement med julebuffet kl.18:00
Indgang for spisende gæster fra kl.17:30.
Menu og bestilling: Se vedlagte løsblad.
Priser for arrangementet:
Indgang til musikken: Jazzklubmedlemmer 80 kr./ gæster 120 kr.
Julebuffet: 120 kr.

Indgang for ikke-spisende gæster fra kl.19:30.

Kl. 20:00
Bourbon Street
Jazzband
De unge Herning-drenge, der
i 1956 dannede Bourbon
Street Jazzband, drømte ikke
om, at deres nye hobby skulle
blive en langtidsholdbar succes. Så holdbar, at orkestret i
2006 kunne fejre 50-års jubilæum. Nu kan man så sige (uden at fornærme nogen) at de er bleven noget
ældre. Ældre af krop, - ja, - men ikke af spilleglæde. Humor, er der også.
Når trombonisten Per Jegbjerg fyrer den ene, jysk underspillede, morsomhed af, efter den anden, - så er der ikke et øje tørt.
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