Redaktionen og tre glade jazzformænd
ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL
og tak for mange dejlige stunder gennem mange år.
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( Foto fra Ballerupjazz på Kirketorvet, sommer 2018 )

Reserver i god tid:
Jazz-datoer
for hele 2019
Fredag 25. januar 20.00

Chloe Feoranzo (USA) og Blå Mandag

Søndag 24.februar 15.00

Amati og Dorado Schmitt Quintet (F)

Fredag 15. marts 20.00

Olivier Franc Quintet (F)

Fredag 5. april 20.00

Lasse Boogie Jensen Trio. Efter generalforsamling.

Fredag 10. maj 20.00

Red Hot Four + 1

Fredag 30. august 20.00

Lørdag 24. november:
Kl.14, kaffebord
Kl.15, Miriam Mandipira &
Her Danish Friends
Søndag 9. december:
Kl.13, Julebuffet
Kl.15, Hede Hule Hot

Tribute to Papa Bue

Lørdag 14. septeber 20.00 Hans Ingelstam med Klas Lindquist og andre gæster
(SE/DK).
Fredag 4. otober 20.00

Monique Thomas og Burich/lÉtienne (F/DE(DK)

Fredag 8. november 20.00 Bourbon Street Jazzband

Søndag 8. december 15.00 Doghouse Cats. Julefrokost

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,
Telefon: 44979665. Mobil: 50569349. Mail: formanden@ballerupjazz.dk

Miriam Mandipira &
Her Danish Friends… læs side 2

Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
OBS: Priser og tider hvis intet andet er anført:
Jazzklubmedlemmer 80 kr./Gæster 120 kr.
Medlemskontingent for kalenderåret: 200 kr.
Spilletider, se inde i bladet. Dørene åbnes 1/2 time før.

Formanden har ordet
Sidste halvår er i fuld sving.
Vores vinsmagning var noget nyt - et forsøg - men vellykket.
Placeret ved tre langborde blev vi underholdt af Flemming fra Skjold Burne,
som med lune delte ud af viden om italienske vine. Hyggeligt var det at sidde der
blandt mennesker, vi ser til jazzarrangementer, men pludselig sad vi på en ny måde
og med forskellige vine, som vi skulle forholde os til. Jeg tænker, det bliver nok
ikke sidste gang, vi prøver noget lignende.
Og så er vores populære kagebuffet på trapperne. Denne gang skal vi IKKE
konkurrere med Miriam, som samtidig med vores arrangement sang i Ballerup
Kirke sidste år.
Hun kommer nemlig i egen høje person - og hun kommer ikke alene!
Sidste arrangement i klubben i år, vores julefrokost, bliver afholdt en søndag og
midt på dagen, så vi håber rigtig mange kikker forbi til dejlig mad og musik!
Maden leveres af Ballerup Bowling - samme leverandør som maden til vores
generalforsamling.
Tak for at I kikker forbi og gavmildt deler ud af jeres positive oplevelser angående
musikken.
Jeg synes selv, at vi har et flot varieret repertoire med indimellem knapt så kendte
musikere, men det forringer så absolut ikke kvaliteten - stor tak til Erik, som står for
bookningen!
Glad musikhilsen — Birgitte

Lørdag 24. november - Matiné:
Kl.14 kaffebord, 40 kr. (Betales ved indgangen)
Kl.15 -17.30:
Miriam Mandipira & Her Danish Friends
Miriam Mandipira, som oprindelig kommer fra Zimbabwe har slået sit navn
mere end godt fast i den danske jazzverden. Hun optræder i flere sammenhænge, bl.a. med Delta Blues Band, med Kjeld Lauritsen-trio og med det
band, som hun på et tidspunkt samlede og kaldte Her Danish Friends, og
som klæder Miriam godt. Hun har til stor fornøjelse flere gange tidligere været i Ballerup Jazzklub, i 2016 sammen med Second Line. Miriam er bl.a. Inspireret af Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Aretha Franklin og sydafrikanske Miriam Makepa. Hun synger jazz, blues, gospel og sange, som hun har taget
med sig fra Afrika. Har man ikke hørt hende før, har man noget til gode.
Besætning: Miriam Mandipira, vokal, Erik Sørensen, saxofon, Christian Søgaard, klaver, Jens Holgersen, bas og Ulrik Brohuus, trommer.

Søndag 9. december Julearrangement
Julebuffet kl.13:
Marinerede sild / Hjemmelavede karrysild m. æg / Hjemmelavet kyllingesalat
m. asparges / Flæskesteg m. rødkål og
surt / Lun leverpostej m. champignon
og bacon / Roastbeef m. remoulade og
peberrod / 3 slags ost m. druer / Ris a la
mande m. kirsebærsovs / Lyst og mørkt
brød med smør og fedt.

Pris for buffet 160 kr.
Tilmelding og betaling af mad senest 2. december til Niels på
Banknummer 1551—3138038386

Musik kl.15 -17:30:
Hede Hule Hot spiller musik, der var populær i tiden lige før
og under besættelsen i 1940-45: Swingnumre, revysange og filmmelodier
af bl. a. Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Leo Mathiesen og
Svend Asmussen. Hede Hule Hot” spiller også en række af periodens populære amerikanske swingnumre. Besætningen består af musikere med lang
erfaring fra jazzklubber, festivaler og revyer både i Danmark og internationalt, og er kendte fra sammenhænge som Bourbon Street Jazz Band, The
Dixieland Gipsy Band, Favourites, Ib Glindemans Orkester, The Rascal
Swing Band, Klüvers Big Band m.m.
Besætning: Karoline Budtz: Vokal, Finn Odderskov: Saxofon, Jens Christian
Kwella: Guitar, Kim Mikkelsen: Kontrabas og Peter Lund Poulsen: Trommer.
God musik, charme og fin underholdning.

