Julebuffet
🎅 Marinerede sild
🎅 Hjemmelavede karrysild
🎅 Røget laks med peberrodscreme
🎅	Hjemmelavet kyllingesalat
med asparges
🎅 Flæskesteg med rødkål og surt
🎅	Lun leverpostej med champignon
og bacon
🎅 Roastbeef med remoulade og peberrod
🎅 3 slags ost med druer
🎅 Ris a la mande med kirsebærsauce
🎅 Lyst og mørkt brød med smør og fedt
Ja, det lyder lækkert ☺🌲🌲🍴
- og alt det for KUN kr. 200,- pr. kuvert.
Sådan gør du:
Du bestiller antal kuverter à kr. 200,ved at indbetale det fulde beløb
til kasserer Niels Erik Madsen
på bankonto 1551-3138038386
senest mandag den 29. november.
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Bestyrelsen sender
de varmeste hilsener
til alle
med ønsket om en glædelig jul
og et lykkebringende
2022
samt en masse lækre
jazzoplevelser

X ved jazzdatoer i 1. halvår af 2022

Sæt

 Søndag den 30.01 kl. 15:00
		
 Lørdag den 26.02 kl. 15:00
 Søndag den 20.03 kl. 15:00
 Fredag den 22.04 kl. 20:00
 Fredag den 20.05 kl. 20:00

Søndag den 14. november
Kl. 14:00 Generalforsamling
Kl. 15:00 Mathias Heise
Remembering Toots

Monique Thomas & Finn Burich-l´Etienne
New Orleans Ensemble
Olivier Franc Quintet
Cathrine Legardh synger Monica Zetterlund
Dr. Rulles Jazzklinik
Side by Side

Ballerup jazzklub
støttes af Ballerup Kommune
og Statens Kunstfond.

Søndag den 5. december
Kl. 13:00 Julebuffet
Kl. 15:00 Kira Martini´s quintet

Mathias Heise
Remembering Toots.
Læs mere på side 2
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Formanden har ordet
Kære alle!
Så er vi i gang! Dejligt!
Forude venter årets generalforsamling
den 14. november kl 14:00.
Efterfølgende er der musikalsk underholdning ved bl.a. Mathias Heise,
Remembering Toots! Mathias bliver bakket
op af Jacob Fischer på guitar og Matthias
Petri på bas. Alle medlemmer har gratis
adgang.
Årets sidste arrangement er den 5.

december kl.13:00: Julefrokost leveret af
Ballerups Bowlingcenter, som tidligere har
leveret en dejlig buffet. Læs mere herom
inde i bladet.
Efter frokosten har Kira Martini`s quintet lovet at stå for underholdningen.
Og hvem ved, om hun ikke medbringer
en lille overraskelse af de gode!!!!?
På gensyn alle sammen
Kh Birgitte

Søndag den 14. november
Kl. 14:00 Generalforsamling
Kl. 15:00 Mathias Heise Remembering Toots
Mundharpen var et vigtigt instrument
i den oprindelige bluesmusik. Den er
efterfølgende næsten blevet glemt både
i blues og jazz. Men Mathias Heise har
på bedste vis de senere år videreudviklet
den verdenskendte belgiske guitarist
og mundharpespiller Toots Thielemans
(1922-2016) meget personlige og
stadig moderne spillestil. Mathias Heise
har med sit swingende spil trukket den
lille kromatiske mundharpe ud af glemslen og dermed givet jazzen endnu en
spændende facet.
Trioens øvrige musikere er også
meget erfarne og dygtige danske jazzmusikere, som hver for sig er garanti

for jazzmusik af højeste kvalitet.
Jacob Fischer er en af dansk jazz´s mest
kendte moderne guitarister, som
sammen med den yngre Matthias Petri
på bas danner rytmegruppe, samtidig
med, at de begge er ypperlige solister.
Så glæd jer til en eftermiddag med
spændende og udfordrende jazz, der
både inddrager fortiden og peger
ud i fremtiden.
Trioen ”Mathias Heise Remembering
Toots” består af:
Mathias Heise, mundharpe /
Jacob Fischer, guitar /
Matthias Petri, bas.

Søndag den 5. december
Kl. 13:00 Julebuffet (se bagsiden)
Kl. 15:00 Kira Martini´s quintet
Kira Martini er en kendt jazzsangerinde
i Danmark, idet hun sammen med dygtige musikere har spillet i mange jazzklubber, i Paradise Jazz i København og på
festivaller som Copenhagen Jazzfestival,
Roskilde Jazz Days samt Silkeborg og
Sorø Jazzfestivaller.
Kira Martini præsenterer ”traditionel”
jazz på en personlig og spændende
måde, så numrene får helt nyt liv. Genremæssigt står Kira Martini et sted imellem
jazz, brasiliansk musik, soul og blues.
På hendes repertoire er der således
både jazz- og bluesperler, brasilianske
samba-, bossanova- og choronumre
krydret med hendes egne kompositioner. Men mon der ikke også sniger sig
et par julesange ind ved denne julekoncert.

Holdet bag Kira er velkendte musi-kere som trompetisten Peter Marott,
pianisten Mads Søndergaard, den
svenske bassist Joel Illerhag og Morten
Ærø bag trommerne – altså en erfaren
og swingende rytmegruppe.
Besætning:
Kira Martini, vokal /
Mads Søndergaard, klaver/harmonika /
Peter Marott, trompet /
Joel Illerhag, bas /
Morten Ærø, trommer.

