Paul Harrison Band-Special fortsat…

På en sommerdag for snart 20 år siden, stod der en ung engelsk klarinettist og spillede i gården ved Baghuset. Det lød ikke så tosset. Da han blev
spurgt, hvor længe han regnede med at blive i Danmark, kastede han et
blik på en ung kvinde i nærheden, og sagde, på engelsk, som han stadig
foretrækker det: Forhåbentlig resten af mit liv. Nu er der så gået 20 år.
Paul Harrison har 20 års jubilæum som kapelmester i 2018. Mange
internationale navne har medvirket i hans band, og her præsenterer han
et stærkt hold af tidligere faste bandmedlemmer. Der er genhør med
hollandske Bert Boeren, tidligere Dutch Swing College Band, og engelske
Sean Moyses. Endvidere Niels Andersson, Bjarne Christensen og Mikkel
Find, nogle rigtig gode danske rytmefolk.
Det er ikke så længe siden, at Paul Harrison Band med en anden besætning var i Ballerup jazzklub, men han er hver gang en stor fornøjelse, og
vi syntes heller ikke, at vi ville sige nej til dette særlige band, som er sammensat til jubilæumsturen.
Besætning: Paul Harrison, UK, klarinet/sopransax/altsax. Bert Boeren,
NL, trombone. Sean Moyses, UK, banjo/vokal. Niels Andersson, DK, klaver.
Bjarne Christensen, DK, bas. Mikkel Find, DK, trommer.

Jazzblad 1/2018
Fredag 26. januar:
Monique Thomas &
Burich - l’ Etienne
N.O. Ensemble (F, DE og DK).
Lørdag 3. februar:
Norbert Susemihl’s Joyful
Gumbo (DE, N, S, US og DK).
Fredag 23. februar:
Paul Harrison Band - Special
(UK, NL og DK).

Jazz-datoer for rester af 2018
Fredag 16. marts:

Generalforsamling kl.17 med spisning.
Kl.20: Ragstretch (AUS, S, DK)
Fredag 4. maj:
Second Line Jazzband (S)
Fredag 31. august:
Mette Nadja Quintet (DK)
Lørdag 22. september: Gentlemen & Gangsters (S)
Fredag 5. oktober:
Hill Blue Unit (S)
Lørdag 24. november: Matiné med kaffebord kl.14.
Kl.15: Miriam Mandipira & Her Danish Friends (Zimbabwe, DK)
Søndag 9. december: Julefrokost kl.13.
Kl.15: Hede Hule Hot (DK)
Ballerup jazzklub støttes af Ballerup Kommune og Statens Kunstfond.
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Paul Harrison Band—Special
se side 3-4....

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 ordet
Nytår.
Et nyt år bringer nye navne til Ballerup jazzklub, som ikke er set og hørt før
hos os, men i andre klubber og på festivaler. Men bare rolig, det meste af
musikken er hørt før, så det er bare fortolkningen, vi skal forholde os til, og
det er altid spændende.
Og så er det ikke bare nye bands ! Monique Tomas & Burich l`Etienne
står for tur i januar 2018. Sidstnævnte besøgte os med Lillian Boutté i 2014.
Norbert Susemihl er på vej med prominente gæster fra bl.a. USA i februar.
Sidst, men ikke mindst, har den meget populære Paul Harrison, valgt
også at fejre sit 20 års jubilæum i Ballerup jazzklub. Det fortælles, at han
spillede i Ballerup i 1998, og i vores jazzklub kommer han i slutningen af
februar. Så der er noget/meget at se frem til !
Hænder bliver varme i Ballerup jazzklub - når der klappes - meget.
Fødder bliver ligeså varme - når der danses - meget.
Vidste I det ????
På bestyrelsens vegne: Godt nytår til jer alle ! Birgitte.

Fredag 26. januar
Monique Thomas & Burich-l’ Etienne
N.O. Ensemble (F, DE og DK)

Et internationalt sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med
“New Orleans-sound”.
Bandet har turneret med - og lavet to anmelderroste gospel-cd´er med
Lillian Boutté. Efter at Lillian Boutté har trukket sig tilbage til New Orleans
og ikke optræder mere, er Monique Thomas blevet tilknyttet bandet.
Det skal blive et spændende bekendtskab.
Monique Thomas er født i Philadelphia, USA, hvor hun under sin opvækst lyttede til jazz, gospel, soul, og i det hele taget, den sorte amerikan-

ske musik. I 1998 flyttede Monique til Frankrig, hvor hun begyndte at
undervise i jazzsang. Sideløbende har hun sunget på de fleste spillesteder
og festivaler i Frankrig og haft optrædener i mange andre europæiske
lande.
Thomas l´Etienne (DE), klarinet, alt- og tenorsax, har i en årrække siden
1982 spillet med “Lillian Bouttés New Orleans Band”. Finn Burich, trombone, har også i en årrække turneret med Lillian Boutté i Tyskland, England, Schweiz og Norge. Han var medlem af og bandleader for Neanders
Jazzband i perioden 1981-2000.
Martin Schack, klaver, Torben Bøtker Bjørnskov, bas, og Espen Laub von
Lillienskjold, trommer, som udgør den øvrige besætning, er alle veluddannede og rutinerede jazzmusikere. Velkommen til Ballerup jazzklub 2018.

Lørdag 3. februar:
Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo
(DE, N, S, US og DK)
Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo
kan man møde i forskellige gode sammensætninger. Her er alle sejl sat til
med en ung, meget dygtig, kvindelig
klarinettist og vokalist, Chloe Feoranzo, og en ligeledes fremragende trommeslager, Jason Marsalis, begge fra
New Orleans. På flygel, nordmanden Morten Gunnar Larsen, der spiller
ragtime og tidligt jazzklaver så det er en fornøjelse. Orkesterleder Norbert
Susemihl, trompet, flygelhorn og vokal, tilbringer hvert år længere perioder i New Orleans, hvor han spiller med de bedste folk. Hans Ingelstam,
trombone, en god ven af Ballerup jazzklub og Jens Kristian Andersen, bas,
fuldender den flotte besætning, der ud over traditionel jazz bl.a. spiller
calypso, swing og gospel.

Fredag 23. februar:
PAUL HARRISON BAND - SPECIAL
(UK, NL og D )

- mere på næste side...

