….den uimodståeligt dedikerede trommeslager, har udsøgt sig de allerbedste.
Chris Tanner som er fra Australien (fastboende i Danmark) spiller klarinet med
Dizzy Gillespie fysiognomi og synger fremragende. Peter Marott er entertainer,
spiller på trompet, i teknisk overlegen spillestil og har en skøn vocal. Og fra
"Sophisticated Ladies" har han hugget en helt utrolig dame: Helle Marstrand.
Hun er en kapacitet på sin store kontrabas som hun, til trods for sin spinkle lidenhed, håndterer virtuost. På piano, - mine damer og herrer, - ingen ringere end
Niels Andersson. Morten har lovet at repertoiret holder sig til "Glad jazz og
swing, baseret på New Orleans traditionens revival jazz". Der forudses en danseglad stjerneaften i Ballerup Jazzklub, - - - li’som sidste gang.
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Besætning: Chris Tanner: Klarinet, vocal. Mads Hyhne: Trombone. Peter Marott:
Trompet, vocal. Niels Andersson: Piano. Helle Marstrand: Bas, vocal. Morten Ærø:
Trommer.

Fredag 4. december:
Morten Ærø og hans Jazzvenner
(DK-AUS)

Fredag 23. oktober:
Fionia Jazzband feat. Pete Allen
(DK-GB)
Fredag 13. november:
Sigurd Barrett Swingtime (DK)

Jazz-datoer for hele 2016
Fredag d. 29/01. River Band. 6 personer.
Fredag d.19/02. Olivier Franc. 5 personer.
Lørdag. d.19/03. Plumpene. 5 personer.
Fredag. d. 22/04. Mads Vinding og Margrete Grarup, Carsten
Dahl og Niclas Capmpagnol. 4 personer.
Fredag d. 06/05. Second Line med Miriam Mandipira. 7 personer.
Fredag d. 26/08. Kira Martini. 7 personer.
Fredag d. 23/09. Vestre Jazzværk. 6 personer.
Fredag d. 14/10. Brassflavour. 6 personer.
Fredag d. 11/11. Doc Houlind All Stars/med Denise Gordon.
7 personer.
Fredag d. 02/12. Young Boys Meet Old Boys Jazzband. 7 personer.
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

Klarinettisten, sangeren og
entertaineren, Pete Allen.

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…
Det er måske ikke altid, at man tænker over, at der bag al den gode musik, er et
velsmurt maskineri, der bare skal fungere. Tag nu blot rengøring og oprydning
efter arrangementet, - før os. Ikke alle arrangører er lige samvittighedsfulde, når
det gælder om, at rydde op efter sig. Det blev checket, ordnet og påtalt af Jørgen
Larsen fra Baghuset. Han har nu, desværre meddelt sin afgang, - og det bekymrer
mig, - idet han bliver meget svær at erstatte. Tusind tak, Jørgen Larsen, for din altid
præcise og omhyggelige indsats.
Det lakker mod enden, som maleren sagde, da han fik bøtten ned af ryggen. Vi
har nu kun 3 arrangementer tilbage i år. Glæd jer til Pete Allen og Fionia Jazzband, - det bliver en superaften, og Sigurd Barrett har jo væltet huset èn gang, så
det gør han nok igen.
Og så skal vi endelig ha’ rigtig gammeldaws julefrokost sammen med Morten
Ærøs herlige venner. Det kan ikke undgå at blive meget, meget hyggeligt.
Det har da ellers været et rigtigt fint jazz-år med Second Line, Six City og PS
swingband, og hvem kan glemme Paul Harrison med den spektakulære Meschiya
Lake fra USA og ikke mindst Mogens Johansens genistreg, med toppen af den
danske jazzelite.
Jeg har skam været flittig, hvis det må være tilladt at prale lidt. Hele programmet
for 2016 er på plads, - og jeg kan godt love for, at det bliver et stjerneår.
Tak fordi I mødte flittigt op året igennem, og tak til den lille hær af frivillig, ulønnet
arbejdskraft, der får det hele til at glide.

I hektisk og munter jazzaktivitet — Ole.

Fredag 23. oktober
Fionia Jazzband
feat. Pete Allen (DK-GB)
Klarinettisten, sangeren og entertaineren, den 61 årige Pete Allen, anses for at være en af Europas mest talentfulde og spændene musikere. Han har, i England, på
35’te år, sit eget jazzband, med hvilket han optræder i såvel Radio som TV. Pete
Allen blev i sin tid inspireret af Ed Hall og Sidney Bechet, men har med årene udviklet sin helt egen, og meget underholdene stil. Vi skal høre ham sammen med
Fionia Jazzband, som han har spillet sammen med rigtig mange gange. De er, som
navnet antyder, - rigtigt gættet, - fra Fyn. Det bliver en perlerække af glad, dansevenlig jazz og swing, med udgangspunkt i New Orleans, Revival Traditionen.
Besætning: Erik Sørensen: Saxofon, klarinet. Jasper Lindenhof: Trommer.
Tom Nissen: Banjo, guitar. Jens Holgersen: Kontrabas.
Pete Allen: Klarinet, vocal.

Fredag13. november
Sigurd Barrett Swingtime
Der var godt nok bud efter Sigurd Barrett i begyndelsen af året, hvor han havnede i en solo
glatføre ulykke. Han slap forholdsvis uskadt, så
det er med en stor glæde og lettelse, at vi endnu engang kan præsentere hans Swingtime show, som vi overværede med stor
begejstring i 2013. Nu skulle man tro, at tre mand, - (de fylder da ikke ret meget),
- ikke var nok, - men der ta’r man fejl. Sigurd Barrett fylder hele scenen når han
drøner Rundt og tryllebinder os alle sammen med Leo Mathisen, Stevie Wonder,
Jerry Lee Lewis, Oscar Peterson og hvad der ellers er af jazzkoryfæer. Det sker,
sammen med den sprudlende, sjove og helt overstadige trommeslager Martin
Klausen og den top-professionelle bassist Bjarne Christensen. Det blive sjovt, - rigtigt sjovt, - herfor garanteres. Det vil nok være tilrådeligt at komme i god tid, af
hensyn til myndighedernes krav om begrænset deltager antal.
Besætning: Sigurd Barrett: Piano og vocal. Martin Klausen: Trommer.
Bjarne Christensen: Bas.

Fredag 4. december
Julebuffet kl. 18:30
Indgang for spisende gæster fra kl.18:00
Menu og bestilling: Se vedlagte løsblad.
Priser for arrangementet: Indgang til musikken: Jazzklubmedlem
80 kr./gæst120 kr. Julebuffet 120 kr.
Indgang for ikke-spisende gæster fra kl. 19:30.
Kl. 20:00 spiller

Morten Ærø og
hans Jazzvenner
(AUS-DK)
Vi har slet ikke fået armene ned, siden
Mortens jazzvenner besøgte os i vores
jazzklub for ca. 2 år siden. Det var en
forrygende aften, som vi nu,- af lutter
begejstring, vil gentage. Morten Ærø,….

