Den nu 100 årige violinist, Svend Asmussen, bor i San Francisco og samme sted,
siden 2000, har Mads Tolling slået sig ned. Lige siden Mads som 15 årig ringede
til Svend Asmussen, har de to holdt kontakten vedlige, og ud over at Mads Tolling fik det råd, at han skulle lytte til Stuff Smith, forærede Svend Asmussen, for
få år siden, en stor del af sin nodesamling - med adskillige håndskrevne imellem til Mads. Kvartetten består denne aften, foruden Mads Trolling, af den fremragende guitarist, Jacob Fischer, der var medlem af Svend Asmussens kvartet i
over femten år. Bas og trommer trakteres af så kompetente folk som Kasper
Tagel og den norsk- danske Snorre Kirk. Programmet bliver et mix af Svend Asmussens samarbejde med Ulrik Neumann og hans nyere kvartet og selvfølgelig
nogle af Svends kendingsmelodier som June Night og Scandinavian Shuffle.
Aftenens sound bliver helt sikkert den - som vi kender fra gamle dage.
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Besætning:
Mads Tolling: Violin. Jacob Fischer: Guitar. Kasper Tagel: Bas.
Snorre Kirk: Trommer.

Alle medlemmer ønskes en rigtig
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR fra bestyrelsen og redaktionen.

Jazz-datoer for resten af 2017
Lørdag den 22/04. ( Generalforsamling ) Jump Bandet
Fredag den 05/05. Chris Tanner Quartet
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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Hør Mads Tolling Quartet med
Jacob Fischer 24. marts… læs 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…
Kære allesammen. Jeg har nu været formand for Ballerup Jazzklub i snart mere
end 20 år og alting har jo en ende. Af alders- og helbredsmæssige grunde har jeg
valgt at trække mig tilbage. Jeg genopstiller således ikke ved generalforsamlingen
d. 22. april.
Tusind tak til Jer alle. Først og fremmest til vores herlige og trofaste publikum,
uden hvis vedholdende fremmøde intet kunne have ladet sig gøre. En tak skal
også lyde til de utallige musikere, der har slidt scenen tynd gennem årene. Jeg vil
savne det fine samarbejde vi har haft. Jeg skal også takke min lille hær af frivillige
hænder - der aften efter aften har fået det hele til at glide. En tak skal også lyde
til Musisk Samråd og Baghusets ledelse. De har muliggjort de hyggelige fysiske
rammer vi altid har været så stolte af.
Taknemlig er jeg også for Ballerup Kommunes konstante opbakning til vores
forening. Endelig vil jeg også sige tak til den hårdt arbejdende bestyrelse, med
hvilke jeg har haft et prægtigt samarbejde, og ikke mindst min hustru, Margit, der
har været en uvurderlig støtte for mit arbejde for jazzklubben.
Nu går bolden videre til en ny formand og en ny musikbooker. Det er mit lønlige håb, at jazzklubbens musik-stil vil fortsætte uændret, med glad og dansevenlig, hyggelig og morsom jazz og swingmusik.
Med vemodig jazzhilsen, glædelig jul og godt nytår. Ole

Fredag 27. januar
United Nation Jazzband (S-AUS-DK-F-NL)

stadig på livet løs. Nu er det jo ikke noget under, at det stadig er et super
jazzband.
Med så fremragende musikere lykkes jo alt i en gasovn. Niklas Carlsson, på
trombone, kender vi med stor fornøjelse, fra Second Line - og Chris Tanner hører
bestemt også til i supereliten. Vi havde dem godt nok også i Ballerup Jazzklub i
september 2012. Men det blev en fantastisk aften som sagtens kan gentages.
Og nu har vi været så heldige at få dem igen.
Besætning:
Niklas Carlsson (S): Trombone, vocal. Chris Tanner (AUS): Clarinet, vocal.
Stefan Andersen (DK): Trommer. Jerome Etcheberry (F): Trompet. Kasper Tagel
(DK): Bas. Norbert Reijngoud (NL): Banjo.

Fredag 24. februar
Peruna Jazzmen (DK)
Nu skruer vi tiden tilbage til 1920 i New
Orleans. The Red Light District var lukket
af myndighederne og jazzen var henvist
til det franske kvarter og andre steder i
New Orleans. Peruna Jazzmen har grebet denne tidslomme - mellem 1920 og
1940, inden det hele flyttede til Chicago.
De fremfører musikken, uforfalsket og
autentisk, og det er en stor oplevelse at høre dem live. ”De gamle klassikere fortjener at komme ud til folket og blive holdt i live, frem for at stå på en hylde og
samle støv”, siger orkestrets leder, Arne Højberg. De spiller numre af Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Joe King Oliver og Clarence Williams. Bandet, der har
eksisteret siden1959, har turneret i hele verden, på jazzfestivaler og vundet flere
internationale priser. De blev stemt ind blandt verdens 3 bedste bands inden for
sin genre, ved en ”Jazzology” afstemning i USA. Og nu kommer de så i vores jazzklub. Vi skal danse, skal vi, og svømme hen i tiden, der var en gang, for længe,
længe siden.

Besætning:
Paul Bocciolone Strandberg: Kornet. Claus Forchhammer: Klarinet. Arne Højberg:
Trombone. Anette Strauss: Piano,Vocal. Jonas Winding: Banjo. Mik ”Count”
Schack: Vaskebræt. Henning Lorenzen: Sousafon.

ldsjælen fra Snake City Jazzfestival, Jørgen Christensen, begik i 2009 en
modig genistreg ved at sammensætte et eengangs jazzband fra 5 forskellige
lande. Det havde, under navnet Snake Citys Youngsters, verdenspremiere i Slangerup. Efter dette eksisterer bandet ikke mere - sagde man dengang. Det
skulle blive en gammel løgn. For her, 3 år efter, spiller de på grund af spilleglæde,

Fredag 24. marts
Mads Tolling Quartet, feat. Jacob Fischer
Det er stolte danske traditioner, når det handler om at spille en god jazzviolin. …..4

