Mogens Johansen er højskoleforstander, så det bliver sikkert med den
baggrund, at han vil supplere musikken med nogle interessante og måske morsomme informationer.
Udover det, skal det siges at han også en gudbenådet klarinettist, der
har en forbløffende evne til at samle de helt store jazznavne omkring sig.
Se blot nedenstående liste.
Besætning:
Mogens Johansen: Klarinet
Kristian Jørgensen: Violin
Jacob Fischer: Guitar
Aage Tangaard: Trommer
Jesper Lundgaard: Bas

OBS! Helt ekstraordinært forsøger vi os med
en søndagsmatiné med
Kira Martini, Hans Knudsen og Morten Ærø
Søndag den 4. oktober kl. 14:30 til 17:00
Jazz-datoer for resten af 2015:

april - maj 2015
Fredag 24. april:
Paul Harrison Band
Feat. Meschiya Lake (USA)
Fredag 8. maj:
Mogens Johansens Jazz
Forestilling (DK)

Fredag 28. august: The Dixieland Gipsy Band (DK), 3 pers.
Fredag 18. september: Jack Street D.K.+S), 6 pers.
Søndag 4. oktober: Kira Martinis Trio.
Fredag 23. oktober: Pete Allen (GB) + Fionia Jazzband (Dk), 5 pers.
Fredag 13. november: Sigurd Barret Koncert (DK), 3pers.
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. Mobil: 30 24 36 66. Mail: ole@ballerupjazz.dk

Mogens Johansen
og hans Jazz Forestilling.
Nogle af landets ypperste musikere!

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…

Jazzklub. Under hensyntagen til vort storartede brandvæsen, - så husk:
Først til mølle.

Når sommeren er kommen, med solskin på lommen, så holder vi pause 2 – 3
måneder i Ballerup Jazzklub. Vi har, - når jeg selv skal sige det, - haft en forrygende vinter/forårs sæson, lige fra Second Line som nytårs present, til Mogens Johansens afslutnings forestilling i maj. Det har glædet mig at se, hvor
mange af jer, der trofast, gang efter gang, møder op til arrangementerne.
Uden jer, - havde vi jo slet ingen jazzklub. Men, det betyder også for mig,
at repertoire valget vel ikke, er helt ude i hampen. Jeg glæder mig især til, at
få besøg af Paul Harrison og hans, ikke så lidt særprægede, sangerinde fra
Amerika. Jeg husker godt sidste gang, - da Paul Harrison gæstede vores
jazzklub: der var kø, til langt ude på gaden, og de sidste måtte gå forgæves
på grund af brandvæsenets ufravigelige regler om det maximale antal personer i lokalet. Så kom i god tid, - og la’ vær’ med at tæve mig alt for meget,
hvis I ikke kommer ind.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god og varm sommer, og jeg vil foreslå at I
besøger mindst een jazzfestival. Der findes snart ikke en by, - eller lille ø, der
ikke har en jazzfestival. Det er sjovt nok, - for det meste, ”vores musik” der
spilles. Men det er selvfølgelig, fordi det er glad musik, der er til at holde ud
at høre på.

Besætning:
Paul Harrison UK: Klarinet / Sopransax /
Altsax
Kevin Grenfell UK: Trombone / Vocal
Jens Fuglsang DK: Guitar / Vocal
Søren Stausbøl DK: Piano
Peter Williams UK: Kontrabas
Mikkel Find DK: Trommer
Meschiya Lake USA: Vocal

Så er sommeren kommen - - - Ole.

Fredag 24. april
Forhøjede priser, medlemmer 100.- / gæster 140.– kr.

Paul Harrison Band (UK/DK)
Feat. Meschiya Like (USA)

Fredag 8. maj
Mogens Johansens
Jazz Forestilling Billeder på forsiden.

Paul Harrison er indbegrebet af den legendariske og hotte britiske jazz.
Bandet er krydret med kræfter fra en unik perlerække af danske og internationale navne. Og nu, præsenterer den engelske kapelmester en helt exceptionel solist, når den amerikanske sangerinde Meschiya Lake, fra New Orleans, gæster Danmark. Udråbt til tidens største jazzfænomen, trækker
Meschiya en kæde af bragende overskrifter efter sig i USA, Sydamerika og
Europa. Det er en bemærkelsesværdig sangerinde, med et hav af tatoveringer og en formidabel stemmepragt, samt en originalitet, der hypnotisk fører
publikum tilbage til den tidlige jazz’ storhedstid. Det bliver også spændene
at høre swingguitaristen Jens Fuglsang der på denne tourne’ afløser Hans
Reichstein. Der er lagt op til en af de helt store superaftener i Ballerup
Fortsættes næste side...

Mogens Johansens Jazzforestilling er en reminicens til Louis Armstrong,
Fats Waller, Duke Ellington, Svend Asmussen og George Gerswin m.fl. som
alle hører til jazzens store komponister og fortolkere af noget af det mest
spillede og elskede musik, indenfor genren. I vores hyggelige jazzklub bliver der mulighed for at lytte til musik, udøvet af musikere der lever for musikken, deres instrumenter og formidlingen til et publikum, der har den
samme passion til indlevelse og udlevelse i jazzens univers. Det er således
en forestilling, og ikke et danseorkester. Vi må så denne gang hvile fødderne og bruge ørene i stedet. Og så nyde den oplevelse det er, at høre nogle
af landets ypperste musikere, yde deres bidrag til vores fryd og fornøjelse.
Og det swinger, - herfor ydes den sædvanelige statsgaranti.
Fortsættes side 4...

