Det er Jørgen Christensen fra Slangerup, undskyld, - Ejegod jazzklub, der for 5 år siden
”opfandt” aftenens jazzband. Han stod lige og sku’ bruge et band til nytårskoncerten.
Det blev en gevaldig succes og YBMOBJO blev dannet. Musikerne, der hører til de allerbedste i den danske jazzelite, spiller i mange faste konstellationer, og har til stor fornøjelse
for dem selv, og ikke mindst publikum, turneret i de danske og udenlandske jazzklubber
og festivaler. Orkesteret spiller gammel jazz på en ny måde og ny jazz på den gamle måde,
som Finn Odderskov udtrykker det. Der er fuld tryk på, med en rytmegruppe der swinger, heftige soli, herlig sang, boogie woogie og fede arrangementer. Og så er der klovnen (det
er kærligt ment). Vi husker Tom Mc Ewan fra Jesper Klein og Jes Ingerslevs gyldne dage,
hvor Tom slog trommer på alt og alle og vi andre morede os overgivent. Det bliver en sjov
og hyggelig aften i jazzklubben, og så er der tilmed julefrokost.
Besætning: Finn Odderskov: Klarinet, Sopran- og Tenorsax. Jan Harbeck: Tenor- og Barytonsax. Mads Mathias: Alt- og Tenorsax, Vocal. Lasse ”Boogie” Jensen: Piano, Vocal.
Morten Ankarfeldt: Kontrabas. Tom Mc. Ewan: Trommer, Vocal.
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Jazz-datoer for 2017
Fredag den 27/01. United Jazzband Nations.
Fredag den 24/02. Peruna Jazzmen.
Fredag den 24/03. Mads Tolling Quartet.
Lørdag den 22/04. ( Generalforsamling ) Jump Bandet.
Fredag den 05/05. Chris Tanner Kvartet.
Fredag den 01/09. Two Generations. Knudsen & Bundgaard.
Fredag den 22/09. Dixie For You.
Fredag den 06/10. Paul Harrison med Solister.
Søndag den 22/10. Søndagsmatiné kl.14:00 -17:00.
Lizette Flannov All Star.
Fredag den 17/11. Basement Jazzband.
Fredag den 08/12. Morten Ærøs Venner.
Vokal Kira Martini.
Ballerup jazzklub støttes af Ballerup Kommune og Statens Kunstfond.
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”… rødderne i New Orleans jazzen”
med Denise Gordon… side 3.

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…

Fredag 11. november

Altså,- hvor tiden dog løber hurtigt,- nu er det snart jul igen, og formandinden og jeg kom,
af helbredsmæssige grunde, ikke engang på FEMØ, for at hente den sædvanelige inspiration
til musikvalget i vores program. Men rolig nu,- vi har været flittige,- og hele jazzklubbens repertoireliste ligger klar for 2017. Og jeg kan,- som sædvaneligt, love jer,- at det bliver bestemt
ikke kedeligt. Nu skal vi så i gang med de sidste måneder af året. 14. oktober har vi Brassflavour, det ved vi,- men læg lige mærke til at vores sekretær Birgitte Christiansen har arrangeret en Søndagsmatine’ med Anna Pauline fra Sverige. Hun er altså go’ skal jeg hilse at sige.
Foruden at være en flot pige (man sku’ være en 40 -50 år yngre), så synger hun blødt og
behageligt. Det glæder jeg mig til. Og så er det en efterårs søndag,- hvor man kan ha’ det
rart, med kaffe og bagværk og god musik. Det ville glæde jeres gamle formand usigeligt, hvis
I mødte talstærkt op.
Søren ”Doc” Houlind stiller med 7 mand og Denise Gordon,- det bliver en superaften med
dans og herlig musik og vores julefrokost ledsages af Finn Odderskov og nogle super dygtige musikere. Det bliver med garanti en sjov aften,- og dansegulvet bliver stuvende fyldt.
Året er på vej til at rinde ud, og jeg vil, som altid, takke vores korps af frivillige hænder, for
en brav indsats i året der gik.

Doc Houlind All Stars
fet. Denise Gordon (DK-UK)

Med swingende jazzhilsen
Ole

Besætning: Jesper Capion Larsen: Klarinet. Søren ”Doc” Houlind: Trommer. Ebbe Kjærsgaard Hansen: Banjo. Jørgen Munksgaard Nielsen: Trompet. Peter Götz: Trombone.
Holden Fogh: Bas. Lis Kröyer: Piano. Denise Gordon: Vocal.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at når Doc Houlind All Stars indtager scenen i vores
jazzklub,- så er vi tilbage til rødderne i New Orleans jazzen, hvor man må sige, at hverken
Louis Armstrong eller George Lewis har levet forgæves. Det er den ægte vare der præsenteres, og det kan da godt være at nogle ”jazzconnaisseurs” vil snøfte lidt hånligt ad denne
traditionelle spillestil med banjospil og ”halm i træskoene”, men i jazzens revivalperiode,
- i 50’erne, - blev musikstilen faktisk, af nogle anset som værende, -”for elitære jazznørder”.
Ak ja,- og tiden går,- men al jazz er god, når den spilles professionelt og med indlevelse.
Og det bli’r den, idet orkestret ubestridt er et af de bedste til at spille den originale New
Orleans ensemble jazz. De har spillet overalt i in- og udland, samt i New Orleans, hvor
Søren Houlind ofte har opholdt sig. Som gæstesolist skal vi opleve den engelske soul og
blues sanger og sangskriver Denise Gordon. Hun er født på Nevis, en lille bitte ø i Caribien, men med base i England, optræder hun overalt på jorden. Hun synger fra hjertet, i
tæt kontakt med publikum. Det bliver en stor aften i Ballerup Jazzklub.

Søndag 30. oktober kl.14:30 -17:00
Anna Pauline m. venner (S-DK)
Nu skal vi hygge os igen, en Søndag eftermiddag,- ligesom sidste år ved samme tid.
Denne gang er det med den svenske sangerinde Anna Pauline, der synger Armstrong, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Anita
O’ Day, Peggy Lee, Stevie Wonder og Whitney Houston, for nu lige at skitsere repertoire valget. Hun har såmænd også sunget
”Sidder på et værtshus” og ”Kom og sig du
kan li’ mig” med ”Tribute to Papa Bue Jazzband”. Hun har sit eget jazz-band, men er
her sammen med sine venner, - og hvilke venner - -. Ved pianoet sidder Jacob Broholm, en
alsidig og fremragende musiker, uddannet på det fynske musikkonservatorium i 2003. Roger Berg har ”gået i skole” hos den amerikanske trommeslager Buddy Rich,- og det siger
ikke så lidt. Nu styrer han trommerne denne eftermiddag. Karl Kronquist,- en skattet gæst i
vores jazzklub, leverer fundamentet i form af en swingende kontrabas og Jack Andersson
med trompet, står i front, med sin datter og gi’r os den stærkt Armstrong prægede version
af instrumentet. Det kan ikke undgå at blive en rigtig hyggelig eftermiddag,- så snyd ikke
dig selv. Sidste gang, var der mange der fortrød deres udeblivelse og det hørtes i krogene,
”at det var dog den bedste eftermiddag de længe havde haft”. Vi glæder os i ”alla fall”,- så vi
ses.
Besætning: Anna Pauline Andersson: Vocal. Jacob Broholm: Piano. Roger Berg: Trommer.
Jack Andersson: Trompet. Karl Kronquist: Bas.

Fredag 2. december
Julebuffet kl.18:30
Indgang for spisende
gæster fra kl.18:00
Menu og bestilling: Se vedlagte menu
Priser for arrangementet: Indgang til musikken:
Jazzklubmedlem 80 kr./gæst 120 kr.
Julebuffet 120 kr.
Indgang for ikke-spisende gæster fra kl.19:30

Kl. 20:00 spiller
Young Boys Meet
Old Boys
Jazz Orchestra
Bandets benjamin Lasse ”Boogie” Jensen,
danner sammen med Mads Mathias, Morten
Ankarfeldt og Jan Harbeck de unge drenge,
og Finn Odderskov, samt alderspræsidenten,
Tom Mc Ewan, udgør den gamle garde. ….4

