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Find indkaldelsen til generalforsamlingen på
foreningens hjemmeside: ballerupjazz.dk
Husk at betale kontingentet for 2019 inden
du går til generalforsamling fredag d. 5. april.
Send os venligst din nye mail-adresse, hvis du
har fået sådan én.
Vidste du, at Ballerup jazzklub har 40 års
jubilæum i år!

Godt jazz-forår til alle fra bestyrelsen...

Fredag 5. april:
Kl.17, Generalforsamling,
kun for betalende
medlemmer.
Kl.20, Lasse ”Boogie”
Jensen trio.

Fredag 10. maj:
Kl.20, Red Hot Four +1.

Reserver jazz-datoer
for resten af 2019
Fredag 30. august 20:00 : Tribute to Papa Bue.
Lørdag 14. september 20:00 : Jubilæumskoncert med Hans
Ingelstam Quintet featuring Klas Lindquist.
Fredag 4. oktober 20:0 : Monique Thomas & Burich-l’Étienne
New Orleans Ensemble.
Fredag 8. november 20:00 : Bourbon Street Jazzband.
Søndag 8. december 13:00 : Julebuffet
15:00: Doghouse Cats.
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.
Henvendelse kan ske til formanden: Birgitte Christiansen,
Telefon: 44979665. Mobil: 50569349. Mail: formanden@ballerupjazz.dk

Lasse ”Boogie ” Jensen Trio. Læs side 3..

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
Det er blevet forår og atter tid for vores generalforsamling, hvor jeg håber
rigtig mange vil møde op og meget gerne give deres besyv med.
Derefter skal vi nyde en dejlig buffet fra Ballerup Bowling, som har leveret
de to sidste gange.
Og sidst men ikke mindst skal vi læne os tilbage og nyde musikken leveret
af Boogie Lasse og hans to venner. Trioen leverer ikke kun Boogie, men
også andre stilarter. Uden tvivl en fryd for øret.
Inden klubben holder sommerferie skal vi hilse på det jyske band Red Hot
Four +1.
Og så ses vi ude omkring - Femø jazzfestival har jo jubilæum - interessant
hvad der bydes på af musik til at markere dette.
Og Livø ser ud til at blive - der står mere herom på vores hjemmeside.

Fredag 5. april kl.20:
Lasse ”Boogie”Jensen
Trio
Flere har tidligere oplevet Lasse ”Boogie”
Jensen og hans sprudlende
klavermusik. Gennem de seneste 10 år har
Lasse turneret i Europa med autentisk boogie-woogie, hvor han har spillet sammen
med genrens bedste pianister. Nu har Lasse dannet en trio sammen med
Emil Mathiasen på kontrabas og Jeppe Bredahl på trommer. De 3 musikere
har lært hinanden at kende gennem studierne på konservatoriet i Odense
og spillede for ikke så længe siden deres debutkoncert med stor succes.

Stor glad hilsen fra Birgitte

Samarbejdet begyndte egentlig som et Oscar Peterson-projekt, og det
swingede så godt, at de også ville prøve kræfter med boogie-woogie. Det
gik også godt, var de enige om. Trioen spiller en swingende blanding af
boogie-woogie, blues og jazz.

Fredag 5. april kl.17: Generalforsamling

Et godt valg til at følge op på årets generalforsamling i jazzklubben.
Besætning: Lasse ”Boogie”Jensen, klaver. Emil Mathiasen, kontrabas og
Jeppe Bredahl på trommer.

Indkaldelse følger, se også jazzklubbens hjemmeside.

med efterfølgende spisning:
Dampet laks med friske grønne asparges vendt i parmesan
Honningmarineret svinekam med bagte rodfrugter
Sprødstegt kalkun cuvette
Små ovnbagte kartofler med urter
Spidskål med edamebønner, feta og humus
Champignonsauce
Stenovnsbagt flutes og smør

Fredag 10. maj kl.20:
Red Hot Four +1

Ja, det lyder lækkert — Du bestiller antal kuverter á170 kr.
ved at indbetale det fulde beløb til kasserer Niels Erik Madsen på bank-konto 1551-3138038386 senest 29. marts.

Red Hot Four, hjemmehørende i Silkeborg,
og ikke mindst kendte fra Riverboat Jazzfestival, siger om sig selv, at de er fire jazzmusikere, der har fundet sammen om en
fælles lidenskab at spille levende og
autentisk rytmisk swingende New Orleans
Jazz. Og det er en fornøjelse, kan man
tilføje. Når de hedder Red Hot Four + 1,
har de yderligere pianisten, Jan Nielsen
med. Når de hedder Red Hot Four +2, har de desuden Finn Burich med på
trombone. Da vi også får besøg af Finn Burich sammen med Monique Thomas til
oktober, har vi valgt, at det denne gang skulle være Red Hot Four + 1.

Husk afsender + evt. medlems nr.

Besætning: Steffen Juul Hansen, klarinet og sax, Jan Nielsen, klaver og harmonika,
Ib Haagen, banjo/sang, Torben Nickelsen, bas og Lars Meidal, trommer.

Panna Cotta i små glas med bær

