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Fredag 5. oktober:
Hill Blue Unit & Johanna Lillvik
Hill Blue Unit har ikke før været i Danmark og spille, så det er en fornøjelse for første gang at kunne præsentere Hill Blue Unit & Johanna
Lillvik til én af tre koncerter, der er aftalt med dem. Bandet henter deres
inspiration i den sorte amerikanske musiktradition fra første halvdel af
1900-tallet med blues, rhytm and blues, boogie woogie, jazz, soul og
gospel.

Fredag 31. august:
Vinsmagning kl.18. Se side 2
Kl.20: Mette Nadja Quintet
Lørdag 22. september:
Gentlemen & Gangsters
Fredag 5. oktober:
Hill Blue Unit & Johanne Lillvik

Besætning: Örjan Hill, flygel, Christer Svensson, guitar, Torbjörn Stenson, saxofon, Lars Mellquist, bas, Åke Göransson, trommer, og sangerinden Johanna Lillvik, der er en helt særlig oplevelse. Og det swinger.

Reserver i god tid:
Jazz-datoer for rester af 2018
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 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. 44979665. Mobil: 50569349. Mail: formanden@ballerupjazz.dk

Hill Blue Unit & Johanna Lillvik
- for første gang i Danmark… læs 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 ordet
Jamsession når der er god energi:
Leder med spontanitet og humør - men også med overblik.
Musikere som brænder - men samtidig giver plads.
Musikere som tager ansvar og viser initiativ.
Musikere som vejleder hinanden - så det kommer til at svinge.
Grønne omgivelser - blå himmel - hvide lammeskyer.
Den helt ideelle afslutning på Maribos Jazz festival i år.
Håber energien følger os ind i den nye sæson hvor I, hvis I har lyst, kan
starte med en vinsmagning 1 time før vi plejer at åbne dørene (læs mere
herom på hjemmesiden).
Mette Nadja starter sæsonen, og det synes jeg, I kan glæde jer til,
det gør jeg!!
Med sig bringer hun 4 unge meget dygtige jazzmusikere, som formår at
fortolke den gamle jazz på en måde som vi forstår og holder af.

noget på 4 år. Intensitet, varme, glimt i øjet og respekt for den amerikanske
swingtradition er beskrivelser, der har hæftet sig til den unge sangerindes
navn. Hun har sunget på gader og stræder, og i efteråret 2017 vendte hun
hjem fra en musikalsk drømmerejse til Rio de Janeiro. Repertoiret spænder
bredt fra velkendte jazzstandards til nykomponerede numre i gammeldags
jazzstil. Mette Nadja møder med en spændende og solidt sammenspillet
gruppe af nogle af de bedste unge folk i dansk jazz.
Besætning: Mette Nadja, vokal, Zier Romme Larsen, klaver, Lasse Mørck,
bas, Tobias Wiklund, kornet og Henrik Holst Hansen, trommer.

Lørdag 22. september
Gentlemen & Gangsters

På glædeligt svingende gensyn 31. august - Birgitte .

Fredag 31. august:
Vinsmagning kl.18 i forbindelse med
koncerten:
Fælles billet til vinsmagning & koncert: medlemmer
kr.120,- / gæster kr.150,- kan købes hos klubbens kasserer, Niels på mail: kasseren@ballerupjazz.dk
Bankkonto:1551-3138038386
Hvis du IKKE er interesseret i vinsmagning åbnes dørene kl.19:30 til normal tid og pris:

Mette Nadja Quintet
Et hold af unge talentfulde jazzfolk med et nyt
skud på stammen af kvindelige danske jazzvokalister, Mette Nadja, i spidsen. Mette Nadja
blev i 2014 præsenteret på Riverboat jazzfestival i Silkeborg som et ungt talent, i øvrigt
sammen med Zier Romme Larsen, som er med
i quintetten samt Kira Martini. Der er sket ...

Gentlemen & Gangsters spiller traditionel New Orleans hot autentisk jazz
med et strejf af swing og med respekt for og i stil med de store gamle som
Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier, Sidney Bechet og Duke
Ellington. Gentlemen & Gangsters fra Gøteborg har ikke overrendt de storkøbenhavnske jazzscener, men de er et fint bekendtskab, når de her. Og de
har f.eks. spillet til stor musik- og danseglæde ved Copenhagen Jazz Festival
på Nationalmuseet i 2016 og 2017, med mere end 500 lyttere og dansere
begge gange. Gentlemen & Gangsters siger selv, at de spille jazz som det
var meningen, den skal spilles, og det er der meget om.
Besætning: Henrik Johnsson: trombone, Thomas Rylander, klarinet og saxofon, Pål Walfridsson: trompet og vokal, Petter Sundin, guitar, Martin Olsson,
bas og Anton Jonsson, trommer. God energi og fuld fart.

