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Redaktionen ønsker alle
en rigtig glædelig jul,
og ser frem til mange spændende
oplevelser i 2021

Søndag 15. november
kl. 15:00
River Jazz & Blues Band

Reservér allerede nu
følgende datoer i 2021:
Søndag d. 31. januar 21 kl.15:00 - 18:00
Monigue Thomas & Burich-L`Etienne New Orleans Ensemble (F/D/DK)

Søndag 6. december
(kl. 13:00: Julebuffet)
kl. 15:00
Paul Harrison Band
& Camilla Ernen (UK/DK)

Søndag d. 14. februar 21 kl. 15.00 - 18:00
Bajazzerne (DK/S)
Fredag d. 5. marts 21 kl. 20:00 - 23:00
Olivier Franc Quintet (F)
Lørdag d.10. april 21
Ej endeligt booket
Fredag d. 14. maj 21. Kl. 20:00 - 23:00
Jack Street (DK/S)
Fredag d. 27. august 21. Ej booket.
Fredag d.17. september 21. Ej booket.
Søndag d.24. oktober 21. kl. 15:00 - 18:00
Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband (US/D/B/NL/DK)
Søndag d. 14. november 21. kl 15:00 - 18:00
Mathias Heise Remembering Toot

Ballerup jazzklub støttes af Ballerup Kommune og Statens Kunstfond.

River Jazz & Blues Band.
Læs side 2
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Ballerup jazzklubs elektroniske adresser: Hjemmeside: www.ballerupjazz.dk
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Redaktion: Erik Smidt og Bent B. Pedersen.
Henvendelse kan ske til formanden: Birgitte Christiansen,
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Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup
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Formanden har ordet
Kære alle jer derude!

Søndag 6. december kl. 15:00
Paul Harrison Band & Camilla Ernen (UK/DK)

Så kom vi endelig i gang, og i skrivende stund har vi haft to meget vellykkede
hyggelige arrangementer med meget flot musik! Og glade mennesker!
Der har ikke været fuldt hus, omend vi nu kun må være 50 betalende gæster,
men det ser ud, som om flere og flere vover sig hen til os. Dejligt!
Det ville også være synd om de dygtige musikere skulle spille for tomme huse.
Resten af året har vi eftermiddagsmatineer.
Vi lægger ud med River Jazz & Blues band. Dem har vi ikke hørt længe, så det
skal blive skønt med et genhør.
Og til vores julefrokost (af en slags - vi har endnu ikke nogen aftale på plads,
hvorledes det kommer til at foregå - disse coronatider taget i betragtning) kommer
Paul Harrison med charmerende Camilla Ernen, som for første gang besøger Ballerup Jazzklub.
Paul Harrison har et særligt juleprogram har han lovet mig - og så kan det, alt
andet lige ikke blive andet end festligt.
Vi hørs
Birgitte

Søndag 15. november kl. 15:00
River Jazz & Blues Band
River Jazz & Blues Band, blandt venner bare Riverband, har en historie, der går
tilbage til Holstebro og Lemvig i 1971, men nu med et hold, der dækker store dele
af Jylland. De har spillet overalt i Danmark, og måske har nogle af os – de ældre
af os - hørt dem i Vognporten i begyndelsen af 80´erne. De har også været videre
omkring og har spillet i Sverige, Norge, Tyskland, England og i jazzens Mekka: New
Orleans.
De spiller traditionel jazz, blues, swing, latin, jump & jive og også egne kompositioner. Blandt de gæster, som de har haft med gennem årene kan nævnes Daimi,
Lone Kellermann, Gunhild Carling, Jesper Thilo og Fessor.
Det er et godt sammenspillet hold, som dog til arrangementet i Ballerup er gået
over bælterne efter en trommeslager. Vi tror det går.
Riverband med jysk lune og mange i fanklubben.

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.
Sådan skrev vi, da Paul besøgte os i forbindelse med sit 20-års jubilæum som
kapelmester i 2018. Det ser sådan ud, og det er vi mange i det traditionelle jazzmiljø,
som er glade for.
Denne gang har vi så lavet en aftale med ham og hans manager om at spille
til vores julefrokost. Det kan vi ikke ønske os bedre. Høj musikalsk kvalitet og udadvendt sceneoptræden. Revival, traditionel, dixieland, swing, New Orleans, ragtime,
og da det nu snart er jul, også nogle af de klassiske julenumre. Og denne gang
med sangerinde. Det bliver det ikke dårligere af.
Det bliver alt fra ”hold på hat og briller” til ren nydelse.

Besætning:
Torben F. Lassen: Trompet, mundharpe, vokal
Filt Kristensen: Saxofoner, klarinet
Allan Bjerregaard: Trombone, vokal
Karen Sørensen: Piano
Jørgen Nielsen: Bas
Tobias Leonardo Pedersen: Trommer

Besætning:
Paul Harrison (UK): Klarinet, sopransax og altsax.
Bo Møller Petersen (DK): Guitar, banjo og vokal.
Søren Stausbøl (DK): Piano og vokal.
Peter Williams (UK): Kontrabas.
Mikkel Find (DK): Trommer.
Camilla Ernen (DK): Vokal.

