Det var Paul Harrison, med Camilla Ernen, der
lukkede og slukkede Ballerup Jazzklub
den 6. december 2020. "Vi har stadig lov, til at
feste" råbte Camilla, - - hun sku' bare vide - -!
Vi var nogle stykker, der udmærket godt vidste, at
fadøl anlægget var ude af drift. Det ku' ikke være
andet, - efter 5 måneders nedlukning. Men pyt, nu er vi igang igen, og vi er stadig unge
mennesker.
Vi lider af abstinenser, - vi savner musikken, og
hele bestyrelsen og den lille hær af frivillige,
er ustyrligt glade for at kunne afvikle vores første
arrangement, (som også er Baghusets første).
De ca 30 medlemmer og gæster var henrykte, for
ikke at glemme Jack Street, der ligeledes spillede
deres første job, - i laang laang tid. Man ku' se
det på dem, - de elsker at spille, og de strålede af
glæde.
Bjørn Ingelstam bød velkommen og introducerede Andreas Møllerhøj, som vikar for bassisten
Morten Mandel. Et fremragende valg, - selvom vi
savnede Mortens vokal. Og hvad spiller de så?
Jamen, de spiller alle dem vi kender, fra den
traditionelle jazzscene ”Kiss To Build A Dream
On" "Royal Garden Blues" "Sing The Blues" "Blue
Berry Hill" " Hello Dolly" "Tennessee Waltz"
"Indiana" " Old Fashioned Love” o.s.v.
Først får man melodistykket, - altså det vi kender,
og så kommer deres fortolkning af nummeret.
Og det kan godt antage det, - man med lidt god
vilje, kalder "moderne jazz". Noget vi ikke hører
så ofte, i Ballerup Jazzklub. Men man må
overgive sig, - de er allesammen formidabelt
dygtige musikere. Men hvad med publikum?
Adspurgt, udtrykte en voksen, koncentreret
lyttende dame:
"Jeg elsker jazz, så det er lige mig - -".
Nu har vi lige åbnet, - og så skal vi lukke igen i tre
måneder, (som vi jo altid gør). Men formand
Birgitte sagde tusind tak for en fin aften, - og
tilføjede, at der er jazz på torvet, delvis
sponsoreret af jazzklubben.
Ekstranummeret, - med Bjørn på flügelhorn og
vokal var: "Mood Indigo". Superflot udført, og den
uimodståelige saxofonist Jeppe Zacho sagde,
"Tak for i aften".
Lagde I forresten mærke til, - at der er opsat en
flot tremmevæg, bagerst i lokalet, Den er
flot, - og den fremmer hyggen.

Nå, - men det var et sidespring. Vi ses på pladsen
under parasollerne, eller osse fredag d. 17.
september i jazzklubben, om Statens Serum
Institut, vil - -.
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Næste arrangement er fredag den
17. september kl.20:00 hvor
Adrian Cox & Bjørn Ingelstam
kommer og spiller.
Link til det nye jazzblad 2/2021

Det er Birgitte og Bent der har leveret billederne fra
koncerten med Jack Street

Sommerjazz på Kirkepladsen ved
Ballerup kirke lørdag den
14. august kl. 11:00 til kl.14:00
Ballerup jazzklub er sponsor og
inviterer til sommerjazz.
Musikken leveres af
Doghouse Cats.
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