når de 5 garvede musikere giver os en oplevelse med musik af Sidney
Bechet, Louis Armstrong, Gerswin og såmænd også Liva Weel, for at det
ikke skal være løgn. Hele møllen styres med sikker hånd af ”den danske
Sidney Bechet” som de siger i udlandet om Henning Munk Plum. Der bor
ikke så lidt af en entertainer i sopransaxofon holderen, og dem der har
oplevet det,- er ikke færdige med at grine endnu. Det er en knaldgod
rytmegruppe med bas, trommer og banjo, der får det hele til at swinge
og den banjospillende professor, Björn Ekman, synger fremragende.
Vi bliver nok mange, - så kom i god tid.
Besætning:
Henning Munk Plum: Klarinet, Sopransax
Mads Hyhne: Trombone
Marc Davis: Kontrabas
Björn Ekman: Banjo, vokal
Henning Toxværd: Trommer

Jazzblad 1/2016
Fredag 29. januar:
River Band
Fredag 19. februar:
Olivier Franc Jazz Quintet (F)
Lørdag 19. marts:
Henning Munk og Plumperne

Jazz-datoer for resten af 2016
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.
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Olivier Franc med sin
Jazz Quintet

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…
Så ta’r vi en tur til. Det er slut på 2015 og så blir det 2016. Godt nytår til jer
allesammen, og glædelig jul - eller bagjul (afhængigt af, hvornår du læser
dette). Jeg er glad for at være leder af en forening, med et så godt og humørfyldt publikum. Tusind tak, fordi I kommer og viser jeres interesse for
den form for jazz, vi vælger her i klubben. Andre klubber spreder sig noget
mere, måske i håb om at tiltrække et større publikum - men vi holder fast:
”Glad jazz og swing, ofte baseret på New Orleans revival traditionen”. Det
kan man hygge sig med,- og danse til. Men lidt skæg og ballade skal der
osse være plads til. Vi er først nu ved at grine færdig, efter Sigurd Barrets
forrygende jazz forestilling.
Jeg glæder mig til året der kommer, ikke mindst de tre bands vi har nu i
vinter, og som du kan læse om her i bladet. De vil, med garanti, lune i en
kold tid.
Og så vil jeg sige det, som jeg plejer at udtrykke: Tak til alle de frivillige
hænder. Det er ikke nogen selvfølge, og det er jeg helt bevidst om. Men
tusind tak - altså. Uden jer kunne det slet, slet ikke fungere. Også tak til Ballerup Kommune og Statens Kunstfond der begge støtter Ballerup Jazzklub.
Springer op, og
spænder (jazz) bælte

Ole

Fredag
29. januar
River Band
Nu kommer de så
igen i vores jazzklub,
hvor de sikkert, lige
som sidst, vil aflevere et brag af en koncert. I fronten står Allan med trombonen og sine morsomme bemærkninger, samt saxofonisten og klarinettisten
Filt Kristensen. De flankerer kapelmesteren, vocalisten og trompetisten Torben Lassen. De er meget professionelle og sammenspillede, og de har et
sprællevende repertoire med swing, jump & jive, latinamerikansk, gammel
dansk, (ja, altså ikke - -) ny og gammel blues og numre skrevet af orkesterlederen selv. River Band begyndte sit virke i 1971 i Vestjyllland, hvor Storåen
flyder. Det skulle, efter sigende, ha’ givet navnet til bandet. Flygelet trakteres af Karen Sørensen. Hun må sikkert, som altid, stå på mål for Allan Bjerre-

gaards drillerier. Vi andre griner og Karen griner, så tårerne triller.
Det bliver et scoop af en danseaften, når de med deres særlige spillestil,
fortolker kendte klassikere i et humørfyldt tempo.
Besætning: Torben Lassen: Trompet, Flugelhorn, Mundharpe, Percussion, Vocal
Karen Sørensen: Piano
Jørgen Nielsen: Kontrabas, El bas
Allan Bjerregaard: Trækbasun, Percussion, Vocal
Nikolai Banke: Trommer
Filt Kristensen: Sax, Klarinet, Tværfløjte

Fredag 19. februar
Olivier Franc Jazz Quintet
Den 62 årige Sopransaxofonist Olivier Franc ligger stilsikkert i slipstrømmen fra den legendariske saxofonist Sidney Bechet, der jo formåede, rent
musikalsk, at forene Lousiana og Paris. Der lægges her op til en af de helt
store, og uforglemmelige aftener i vores jazzklub, hvor vi får de kendte
Sidney Bechet kompositioner som f.eks. ”Petite Fleur” og ”Si tu vois ma
mére”. Olivier Franc spiller overalt på kloden, - lige fra de største koncertsale og kæmpe krydstogtskibe, til de mere ydmyge, men måske ganske
hyggelige steder. Med sig på piano har han sin søn Jean Baptiste, og nu
hvor vi er ved sønner, så er trommerne betjent af ingen ringere end
Daniel Sidney Bechet. Han er søn af - ja gæt selv - -. Nu er han 61 år, men
begyndte karrieren allerede som 13 årig og har sit eget orkester, med
nogenlunde den samme besætning som her. Vi glæder os rigtig meget
til en masse superlækker musik.
Besætning: Olivier Franc: Sopransax
Jean Baptiste Franc: Piano
Daniel Sidney Bechet: Trommer
Gilles Chevaucherie: Kontrabas
Benuit De Flamesnil: Trombone

Lørdag 19. marts
Henning Munk
og Plumperne
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at med Plumperne er der lagt op til
en aften af de helt store. Der bliver med garanti både danset og jublet ...4

