Morten Ærø har samlet et stærkt hold af musikere med Ole Fessor Lindgren på trombone,
Peter Marott, trompet, Jesper Løvdal, saxofon,
Helle Marstrand, bas og Niels Andersson på
klaver. Morten Ærø betjener trommerne, og
bandet har den efterspurgte sangerinde, Kira
Martini med på holdet.
Kira var senest i Ballerup til Torvejazzen i september, hvor musikken var flyttet ind i Baghuset, og Kira var her, og er hver gang, en stor
fornøjelse. Kira bevæger sig godt rundt i jazzuniverset med folkemusik, brasiliansk jazz,
afrikansk musik, gamle pop- og jazznumre, det
som kaldes ”den store amerikanske sangbog”
og New Orleans Jazz.
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Søndagsmatiné 22. oktober
kl.14 –17:
Lizette Flannov All Stars.
Fredag 17. november:
Basement Jazzband.
Fredag 8. december:
Jul i klubben og efterfølgende
musik: Morten Ærøs Venner
med Kira Martini.

Der venter os en stor aften med et godt band og en sangerinde i særklasse.
Sådan vil vi godt være bekendt at sige farvel til 2017.

Jazz-datoer for hele 2018

I en del blade har der indsneget sig en del fejl, de er nu rettet. UNDSKYLD !!
Fredag 26. januar: Monique Tomas & Burich l´Etienne N. O. Ensemble (F,D,DK)
Lørdag 3. februar: Norbert Susemihl´s Joyful Gumbo (USA,D,N,S,DK)
Fredag 23. februar: Paul Harrison Band (UK, NL, DK)
Fredag 16. marts: Generalforsamling kl.17. m/spisning. Kl.20: Ragstretch (AUS,S,DK)
Fredag 4. maj: Second Line (S)
Fredag 31. august: Mette Nadja Band (DK)
Lørdag 22. september: Gentlemen & Gangsters (S)
Fredag 5. oktober: Hill Blue Unit (S)
Lørdag 24. november: Miriam Mandipira & Her Danish Friends (Zimbabwe,DK)
Søndag 9. december: Julefrokost kl.13. Kl.15: Hede Hule Hot(DK)
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Kira Martini gi’r den gas…
- med Morten Ærø og Venner!

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 har vi taget fat på efteråret. Det er blevet tid og vejr at finde stearinlysene
frem i Jazzklubben.
Vores efterhånden traditionelle søndagsmatiné løber af stabelen d.22. oktober
kl.14:00 - 17:00. Bestyrelsen har gjort sig stor umage og fremtryllet lækre kager,
som skal fordøjes med fed musik og sang. Dennegang er det Lizette Flannov All
Stars som fremtryller musikken. Endnu engang en kunstner som ikke har besøgt
klubben, så det bliver spændende og uden tvivl hyggeligt, som det plejer!
Og så vil jeg minde om, at vi holder julefrokost d.8.december med de i Ballerup
Jazzklubs meget populære Morten Ærø med Venner og ikke mindst Kira som
vokalist.
Det er så den gamle formand, Oles sidste bookning.
I det nye år træder den nye booker, Erik i karakter. Han har allerede en del
bookninger på plads - man skal jo være ude i god tid, når det gælder om at få fat
i de rigtige bands!
Og så er Ballerup Jazzklub et sted hvor der danses ganske meget - når man
har lyst - med og uden partner, det skal ikke adskille os !
På gensyn i klubben / eller som det hedder på spansk: Hasta luego!
Birgitte

Søndagsmatinè
22. oktober kl.14 –17
Dørene åbnes kl.13:30

Lizette Flannov All Stars
En eftermiddag med gyldne swing-jazz evergreens, en dygtig sangerinde og gode musikere. Lizette Flannov er inspireret af de store
amerikanske sangerinder, ikke mindst Ella
Fitzgerald, Billie Holliday, Dinah Washington,
Nancy Wilson og Natalie Cole. Det kan enhver jo komme og sige, men vi tør godt sige,
at man kan høre det. Det er sange som Cheek to Cheek, Smile, All of Me, Fly Me to
the Moon, As Times go by og egne kompositioner, der er på repertoiret, og der
venter os nogle timer, som passer særdeles godt til en søndagsmatiné i en jazzklub, der vil byde på det bedste af den gamle og swingende jazz.Lizette Flannov
møder med Niels Flipper Stuart på saxofon og klarinet, Nils Raae på klaver, Thomas Raae på bas og Mikkel Find på trommer.
Koncerten varer fra kl. 14 til 17. Entré: 120 kr. for gæster og 80 kr. for medlemmer. Kaffe/te og kagebord til rimelige priser.

Fredag 17. november:
Basement Jazzband
Basement Jazzband står for traditionel jazz med et bredt repertoire af jazzklassikere og evergreens. Basement Jazzband har eksisteret siden 1994. Bandets medlemmer er rutinerede musikere fra diverse bands, som Tribute to Papa Bue, Dixie
For You, Leonardo Pedersens Jazzkapel med mere.
Bandets medlemmer kommer fra Ørestadsregionen hvor de i Basement Jazzband, og hvor de i øvrigt spiller, underholder med glad, dansevenlig, traditionel
jazz i swingende dixielandstil.
Bandet har siden deres start udgivet 10 cd´er. I 2015 udgav de deres 20 års
jubilæums CD: Happy Birthday Basement.
Besætning: Sven Levandowsky, trommer, Jørgen Villumsen, bas, Jan Duelund,
banjo og vokal, Per Jakobsen, klaver og vokal,
Jens Bodholdt, trombone, Mogens Eghjort, trompet
og Lasse Karlsson, klarinet.

Fredag 8. december:
Julejazz kl.18 med spisning.
Årets menu er en overraskelse
lidt endnu. Tilmelding senere.

Kl.20 spiller Morten Ærøs
Venner med Kira Martini.
Se næste side...

