har spillet i mange klubber, på festivaler og medvirket i tv- og radioudsendelser i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Schweiz, Holland, England,
Nordirland, Skotland og selvfølgelig i Sverige. Orkestret har udgivet 14
cd’er, mindst.
Deres repertoire spænder vidt fra numre af gamle New Orleansmusikere som Bunk Johnson og Kid Ory, til Louis Prima, Bob Dylan, og til
jazzede udgaver af populære numre.
Besætning: Jesper Albrektsson, trompet og sang, Niklas Carlsson, trækbasun og sang, Olof Skoog, saxofoner, klarinet og sang, Anders Wasén,
banjo, Per Bach, kontrabas og Johan Horner, trommer.

Så blev det forår
endnu engang ! og du
ønskes en rigtig god
sommer fra bestyrelse
og redaktion.

Jazzblad 2/2018
Fredag 16. marts:
Efter generalforsamlingen
Ragstretch (AUS,USA,DE,S og DK)
Søndag 15. april:
OBS. Nyt arrangement
Jens Sølund om sin tid med
Papa Bue.
Fredag 4. maj:
Second Line Jazzband (S)

Se nedenfor hvornår
vi ses igen...

Jazz-datoer for rester af 2018
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.

Ballerup jazzklubs elektroniske adresser: Hjemmeside: www.ballerupjazz.dk
E-mail: Alle adresser ligger på foreningens hjemmeside.
Redaktion: Erik Smidt og Jørgen Vilsøe. Tryk: Kurt Schouenborg.
Henvendelse kan ske til formanden: Birgitte Christiansen, Højagerparken 73,st.
2750 Ballerup. Tlf. 4497 9665. Mobil: 5056 9349. Mail: formanden@ballerupjazz.dk

Spændende New Orleans– og
ragtimejazz efter generalforsamlingen...

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
Tiden nærmer sig hastigt, hvor vi atter har generalforsamling i Ballerup Jazzklub.
Det er ikke til at forstå, at jeg har været formand i næsten et år nu, men jeg
har bestemt ikke fortrudt, at jeg takkede ja. Året har været lærerigt, sjovt og
spændende takket være rare medlemmer, gæster og musikere.
Jeg håber naturligvis, I møder op til generalforsamlingen, hvor I får lejlighed til at give jeres besyv med, spise en lækker buffet og lytte til bandet Ragstretch. Ragstretch er unge dynamiske musikere, der som gruppe, aldrig har
besøgt Ballerup Jazzklub før. Deres udgangspunkt er New Orleansjazzen
med deres eventyrlige fortolkning.
Buffeten er ikke helt gratis, vi har forsøgt at finde noget, som vil glæde alle,
hvor der er rigeligt og en høj kvalitet. TIL GENGÆLD får I oven i købet musikken gratis med , hvis I har deltaget i generalforsamlingen!
Næste arrangement bliver en søndagsmatine, d.15.4..Jens Sølund kommer
og beretter om sin tid med Papa Bue. Det skal blive hyggeligt, bestyrelsen
bager OG entreen er reduceret!
Sidste arrangement inden jazzklubbens ferie behøver der vist ikke at siges
meget om. Det bliver svenske Second Line Jazzband.
Vel mødt - Birgitte

Fredag 16. marts:
Generalforsamling kl.17 med efterfølgende spisning. Indkaldelse og tilmelding til buffet er
vedlagt denne forsendelse.
Kl.19:30 åbnes dørene til aftenens superband:

Ragstretch ( AUS, USA, DE, S og DK ) Se forsiden...
De unge musikere i Ragstretch har en særlig forkærlighed for den tidlige
New Orleans- og ragtimejazz, som de udfolder på deres egen måde med
respekt for den gamle jazz og med lyst til at tilføre nyt. De spiller traditionel
jazz, swing og blues. 5 australiere, der har spillet sammen i hjemlandet før
flere af dem drog til Europa og USA og blev efterspurgte og en enkelt efterspurgt svensker, alle meget dygtige instrumentalister. Nogle vil nikke genkendende til The Hoodangers og The Band Who Knew Too Much, hvor
man har kunnet møde flere af bandets medlemmer.
Medlemmerne er, herboende Chris Tanner, klarinet og vokal, Shannon

Barnet, der nu har fast base i Tyskland, trombone og vokal, Björn Ingelstam fra Sverige og New York, trompet og vokal, Craig Fermanis, guitar
og banjo, Sam Anning, kontrabas, og Rajiv Jayaweera, som man bl.a. har
kunnet møde på Copenhagen Jazz Festival i 2017, og som til daglig slår
sine folder i New York, på trommer.

Søndag 15. april
kl.15 -17:30...
OBS! nyt arrangement !
Medlemmer 40 kr./gæster 60 kr.
Jens Sølund fortæller og spiller musik fra
sin tid med Papa Bues Viking Jazzband
Jens Sølund var i 20 år bassist i Papa Bues Jazzband, ikke
mindst i orkestrets storhedstid. Da han er en glimrende
fortæller, og nu har også har skrevet en bog om tiden med
Papa Bue, har vi valgt at lave en anderledes jazzeftermiddag, hvor Jens udstyret med sit gode humør og sin kraftige ghetto-blaster
til afspilning af musikeksempler fra Papa Bue-tiden, fortæller om årene
med det mest fremtrædende danske traditionelle jazzorkester.
Jens Sølund er stadig på jazzscenen, nu mest i Hans Knudsen Jump
Band og Tribute to Papa Bue.

Fredag 4. maj:
Second Line
Jazzband ( S )
Skulle der til Ballerup Jazzklub vælges et husorkester,
ville Second Line få mange
stemmer. De har været her
en del gange før, og selv
om vi godt vil præsentere
en variation af bands, er vi
hver gang glade for at have dem på besøg.
Second Line Jazzband fra Gøteborg begyndte at spille i 1989. De har etableret sig som et af Europas mest populære traditionelle jazzbands og … 4

