Fredag 5. maj
Chris Tanner Quartet (AUS –DK)
Af alle immigranter, hører Chris Tanner til dem, der har klaret sig allerbedst. Han er født i Melbourne, Australien og rejste den halve jord rundt,
for i 2009 at bosætte sig fast i Danmark. Chris har spillet i 20 år, - i begyndelsen med The Hoodangers og Julie O’Hara fra sin hjemby. Men Danmark vandt altså, - og heldet har tilført os en af de allerbedste klarinettister indenfor jazzen. Hans velkendte dygtighed har medført, at han til denne aften, i vores jazzklub, - har kunnet håndplukke de allerbedste.
musikere. Han skal spille et mix af glad jazz, swing , blues og New Orleans
klassikere, sammen med intet mindre end Henrik Bay på guitar. Henrik
kom til København i 1981 fra Fyn, - og er dermed osse en slags immigrant. På piano har Chris snuppet Mads Søndergaard, der er kendt for at
kunne spille stort set alt , med en meget høj kvalitet. Kontrabassen betjenes af den meget rutinerede og gennemmusikalske bassist Jens Kristian
Andersen. Det bliver rigtig lækker musik, - herfor garanteres.

Jazzblad 2/2017
Lørdag 22. april:
Generalforsamling,
spisning og
Hans Knudsens Jump Band
Fredag 5. maj:
Chris Tanner Quartet
(AUS-DK)

Besætning: Chris Tanner: Klarinet, vocal. Henrik Bay: Guitar. Jens Kristian
Andersen: Bas. Mads Søndergaard: Piano.

Jazz-datoer for resten af 2017
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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Chris Tanner Quartet…
- et mix af glad jazz, swing, blues og
New Orleans klassikere. Se side 4...

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 det sidste ord…!
Ja, - sådan er det. Det sidste ord. Nu skal I ikke høre på mig mere. Herefter vil jeg læne mig tilbage, og uden sved på panden, nyde al den herlige jazz, vi spiller i vores jazzklub. Jeg vil snuppe et glas rødvin,- eller to,og tænke på de cirka 82 forskellige jazzband der, i min tid som formand,
har spillet i jazzklubben. Det har været en kæmpeopgave,- og det har været ”mit liv” så at sige. Nogle bands eksisterer ikke mere, men en stor del,
har vi da stadig fornøjelsen at høre, her under de lave bjælker. Tag nu
bare Hans Knudsens Jump Band, Paul Harrison, Bourbon Street og Second Line, - allesammen har de spillet, - så længe jeg husker tilbage, - - og
de er her sgu’ endnu. Det er noget der luner i formandens gamle hjerte.
Selvfølgelig kommer der nye til, sådan skal det jo være. Som nu Kira Martini, Anna Pauline og Chris Tanner. Det fortæller mig, at ”vores musik”
fortsætter, omend, - måske, - i en nogen anden fortolket form. Men jeg
holder vejret, og håber at den ikke forlader den forbindelse til New
Orleans, der jo altid har kendetegnet jazzklubbens musik.
Tusind tak til publikum, musikere, frivillige hjælpere og bestyrelse. Held
og lykke med det hele.

Og festen fortsætter kl. 20-23 med
Hans Knudsens Jump Band
Dørene åbnes kl.19:30

Jabada dutten datten, oh yeaheee (Louis Armstrong) - Ole

Lørdag 22. april
Generalforsamling kl.17 i Baghuset, 1. sal.
Indkaldelse følger særskilt.
I år skal vi smage på Smageriets lækre mad…
Buffet-menuen finder du på bagsiden af indkaldelsen.
Kuvertprisen er 130 kr. og forudbetales ved bestillingen.
Tilmelding til spisning: sker som sædvanlig til kasserer
Niels Erik Madsen ved klubaftenen d. 24. marts — eller
Elektronisk på bankkonto 1551—3138 03 83 86 senest
onsdag d.12. april.

Jump, - - er en råswingende og bluesmættet musik, med stænk af boogie
woogie og gospel, - og med rødder i New Orleans. De har etableret sig
på den danske musikscene, som et af landets mest populære bands. Et
enormt drive og medrivende spillehumør er orkestrets kendetegn, og der
bliver ikke fedtet med tingene i det alsidige repertoire. Vi skal danse til
en gumbo af jazz, jump, rythm-and-blues, rock, og soul. Hans Knudsen,
med sin beskedne fremtoning, - ændrer fuldstændig karakter, når han
sidder bag tangenterne. Foruden at være en skøn pianist, er han også en
dygtig entertainer, - og ikke mindst en knaldgod sanger. Alt dette, i sammenspil med saxofonisten Hans Leonardo Petersen og den præcise rytmegruppe, bestående af Papa Bue bassisten Jens Sølund og trommeslageren Henrik Simonsen. Vi ser med glad forventning frem til en af de
helt store jazzaftener i Ballerup Jazzklub.

OBS: Entré til koncerten er GRATIS for deltagere i generalforsamlingen.

Besætning: Hans Knudsen: Piano, vocal. Hans Leonardo Pedersen: Altoog tenor sax, klarinet, vocal. Jens Sølund: Bas. Henrik Simonsen: Trommer.

Efterfølgende spisning

