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Jeg er jo ikke den direktør, der hårdt og kontant slår ned og trækker formandskortet. Jeg er heller ikke den direktør, der punktligt
passer alle deadlines.
Jeg er den direktør der drømmer og dirigere. Den direktør der
tror på mangfoldigheden frem for kapitalens ufattelige umættelighed. Jeg tror på rolle - fordeling og afklaring. Jeg tror på indre
motivation, begejstring og nysgerrighed. For lad os være nysgerrige. Nysgerrige på hvad der er muligt, og på hvad der kan lade
sig gøre?
Jeg stødte på dette den anden dag: 95% af vores liv er rutine og
5% er WOV! Jeg tænker, at rutinen er med til at gøre os trygge i
det utrygge og derved give os overskud og overblik til at prøve
nye ting af. Men personligt mener jeg, at 95% er for meget.
Det er WOV der gør det hele lidt sjovere. Det er det der gør, at
vi skal stoppe op og overveje ”hvad skete der lige der”? Præcis
det, tror jeg er meget vigtigt, fordi vi har brug for at reflektere og
forundres. Vi har brug for oplevelser, der forandre og forvandler.
Så lad os begejstres. Lad os hænge os i gardinerne og skråle
med på livets melodi. Lad os smile og kramme, stille hinanden
fuldstændig skøre og uventede spørgsmål. Lad os tage skoene
omvendt på og spille fodbold i nattens nøgne virkelighed.
Det jeg prøver at sige er, at vi skal spille hinanden gode. Ikke
bare gode men fantastiske. Vi skal give hinanden liv og lidt mere
liv og lige lidt mere, for vi har masser at give af.

Formands ord

Glædelig jul og godt nytår til alle vores fantastiske læsere.
Efter et år på posten som formand for denne magiske jazzklub,
er det tid til at gøre status.
Hvis jeg selv skal sige det, og det skal jeg vel, synes jeg, at det
har været et herligt år. Men med sådan en unik, tosset og støttende bestyrelse, kan det jo heller ikke andet. Og jeg har ikke en
gang nævnt vores altid herlige medlemmer endnu.
Så lad mig lige sende en kæmpe portion kærlighed af sted til
vores dejlige medlemmer.
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Valgflæsk...

For mig er klubben ikke ”bare” en jazzklub. Det er et møde mellem mennesker. Det er en sær livsform afgrænset af en trang til
at skabe! En legeplads uden tyngdekraft, visualiseret i form og
farver.
I det forgangne år har vi haft virkelige gode arrangementer. Musikken har været af allerbedste kaliber, og arrangementerne har
været rigtigt godt besøgte.
Vi har haft besøg fra Amerika og Afrika. Vi har været på biblioteket
og i kirken. Vi har fået mange nye super søde legekammerater
og hold op, det er fedt!
Noget jeg også altid er på udkig efter, er om vi både holder fast
og giver slip. Og det synes jeg, vi gør. Vi holder fast i det der fungerer, holder fast i medlemmer og holder fast midt i en tid, der konstant skifter. Men vi giver også slip. Det skal man gøre. Folk kommer og går, går, stopper op og går et andet sted hen. Siger det
videre og nye ansigter viser sig med alt det, der er dem.
Jeg håber, at jeg må have lov til at være formand for denne klub
tusind år endnu. At vi må have lov til at give jer oplevelser, minder
og selfies i en halvt århundrede endnu…
Med den største respekt, kærlighed og ydmyghed, tak til jer,
tak til os og tak til livet.

Mikkel Oldenburg
Bestyrelsesformand
Langelands Jazzklub

I det kommende jazz år skal der igen prøves nye ideer af. Det er
sådan at vi pt. er i den formidable situation, at der simpelthen er
så mange spændende tilbud for os. Det er jo fantastisk!
Stort set hver dag i december blev jeg kontaktet, af såvel
indenlandske som udenlandske jazzmusikere, som havde hørt
om os, og meget gerne ville besøge vores lille jazzklub, det er vi
meget taknemmelige over!
Men man må også sige, at vi har lagt det arbejde i det, der gør
at vi nu kan stå i denne situation.
Ud over egne arrangementer, har vi også samarbejdet med
Langelands Bibliotek og Rudkøbing Menighedsråd, som vi
meget gerne vil lave noget fantastisk med igen.
Når man sidder med så gode kort på hånden, er det med at
spille dem rigtigt. Ingen forhastede beslutninger, ingen grund til
at bluffe. Det skal gøres ordentligt, så man får mest muligt ud af
anstrengelserne.
Det er mange gode overvejelser at gøre sig, når man pludselig
får disse nye super kort på hånden. Musikkere, opsætning, lokalitet, energi, tema, dato, hybrid mm. Masser af det, der gør det
rigtigt sjovt at være kulturformidler! Frivilligt arbejde, som dette
er, skal bero på lyst, passion og kreativitet.
Derfor vil I også, i dette blad, finde nogle ting, der ikke er som de
”plejer”. Man vil for eksempel kunne støde på arrangementer, der
hverken har en dato eller orkester. Dette er ikke en fejl 40, men
blot et bevis på at vi prøver på, at få mest muligt ud af anstrengelserne.
Så i år er det af utrolig stor vigtighed, at I, vores kære medlemmer, benytter jer af vores fine hjemmeside.

www.langelandsjazzklub.dk
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Her vil der nemlig blive slået op, så snart vi har noget nyt. Af
dette blad ved I jo allerede hvilke arrangementer, I kan forvente
jer (lur mig om der ikke dukker en overraskelse eller to op).
I skal også være opmærksomme på vores mail remindere, som
vi sender ud. Disse har ligesom hjemmesiden høstet stor ros. Er
I ikke allerede på listen, så lad os få skrevet jer på.
Send en mail til langelandsjazz@gmail.com hvor I, i emnefeltet
skriver ”Jeg/vi vil gerne på mail-listen”.
Uden at løfte sløret for meget kan jeg sige, at det bliver endnu et
rigtigt spændende år i jazzklubben.
Vi glæder os i hvert fald meget til at se, hvor vi lander.
De bedste hilsner fra formanden
Mikkel Oldenburg

Morten’s Aften 2018 - Tilbageblik
2018 Morten’s aften blev igen afholdt på ØP i Rudkøbing, og gik
over al forventning rigtig godt. De dejlige og hyggelige rammer i
ØP dannede grundlaget for en skøn aften med fantastisk musik,
mad og ca. 100 glade gæster.
Mads Mathias fik igen rummet til at swinge med sit professionelle
orkester, saxofon og sang og et strålende humør fra scenen.
Mads Mathias er tydeligt inspireret af Nat King Cole og 1940’ernes
swing toner, og hans crooner sang er altid en nydelse for øregangene.
Som traditionen byder serverede vi igen pragtfuld andesteg og
risalamande, og der blev spist godt ved alle borde og nydt vin og
øl til den dejlige mad.

(Opkald med ringetone anno 1973...) ”Hallo, du taler med Erik
Moseholm fra Danmarks Radio. Kunne I tænke jer at lægge hus til
en aften med Will Bill Davison fra USA og Valdemars Orchestra?
Vi skal optage en lp og kommer med det helt store gear. I får ingen
udgifter udover lidt annoncering og beholder alle bar- og entreindtægter. Vi skal blot ha' et lokale med god stemning fra en masse
glade mennesker”.
Beskeden indløb pr. fastnettelefon ca. september 1973 og skabte
en ophidset glæde iblandt den daværende siddende og ganske
unge bestyrelse i den nystiftede Langelands Jazzklub, med en konstant slunken og nærmest ikke eksisterende kassebeholdning, hvilket tidligere havde haft den betydning, der faktisk kun blev afholdt
klubaftener med underholdning fra medbragte
grammofonplader og
kun en sjælden gang
levende musik med
orkestere, hvor honoraret kunne holdes på
en kasse øl.
Klubbens eget husorkester, Bjørnebanden, spillede heldigvis så ofte, det
var muligt, men
ellers så Klubbens plakater ud
som billedet viser.
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Så sødt som i gamle dage

Gammel Stæhr i huskekassen
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Videre pippen

Så sødt som i gamle dage

Glæden blev derfor stor efter kontakten med hr. Moseholm, der
senere viste sig værende god ven med Vagn Lundbye, og mon
ikke Vagn havde en finger med i den overraskende henvendelse?
Wild Bill truttede det bedste han havde lært, efter han på forlangende havde fået en flaskefuld vodka, beredvilligt fremskaffet af
doktor jazz, alias bestyrelsesmedlem Flemming Knudsen, fra
dennes private barskab. Klubmedlemmerne sad måbende og begejstret nærmest lårene af hinanden i et totalt fyldt ”Nimbs Værksted”. Der blev danset og klappet alt imens Moseholm med crew
tappede to numre fra det mega røgfyldte lokale direkte ud i den
store kassebil, der stod parkeret lige udenfor døren på Jens
Winthersvej.
Da publikum, fyldt med en fantastisk oplevelse, var gået hjem, var
Will Bill forsvundet. Først efter anden og ekstra grundige eftersøgning blev den trætte og ”stemningsmættede” amerikaner fundet siddende på toilettet med sin tomme vodkaflaske i hånden.
Jo der var sgu krudt og kræfter i datidens jazzmusikere, og efter
denne fantastiske aften kom Jazzklubben på fode rent økonomisk,
men da også lidt på verdenskortet - en rigtig pladeindspilning
med en ægte og garvet amerikaner og et særdeles velspillende
orkester med Valdemar Rasmussen i front. Forøvrigt et orkester
vi flere gange efterfølgende har haft på besøg af med succes.
Gammel Stæhr

rudkøb i n g
Østergade 27 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 51 14 32
www.mr.dk . Find os på facebook

Midtlangeland Fjernvarme A.M.B.A.
Spodsbjergvej 147D · 5900 RUDKØBING

TLF. 6251 2142

- fordi vi er lokale...

Smørrebrød og caféretter
Gammeldaws is m/kugler

www.o-cafeen.dk

Østergade 72 . 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 30 30
Havnegade 3 · Rudkøbing

Schnohrsvej 40, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 11 45

Schnohrsvej 47 . Rudkøbing . Telf. 62 51 26 05
www.hmlarsen.dk
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Brunch Jazz og Jazz Kunst

Ben Chawes

Vi byder traditionen tro på den hyggelige Brunch Jazz i Borgerhuset, med den lækre brunch buffet og en fremravende musiker,
som vil være kræs for øregangene og bidrage til den altid fabelagtige stemning, der er ved vores brunch jazz arrangementer.
Sangeren, pianisten og entertaineren Ben Chawes kombinerer
jazzens finesser og improvisationer med pop’ens tilgængelighed
og soulmusikkens varme glød. Stilen er cool, nærværende og
helt unik. Men Ben Chawes er mere end bare en sanger. Han
kombinerer sit indlysende crooner talent med sin helt egen musiske ingrediens: Instrumenter-med-stemmen. Hans talent for at
lyde som et helt band, der kommer til live alene med en mund, er
usammenligneligt.
Ben Chawes er uddannet på Berkeley School Of Music I Boston
og har boet i flere år i USA, hvor han har haft en omfattende
tournevirksomhed.
Musikpriser:
Artist of the Year
Best Jazz Album
Best Jazz Song
Cara Recording Awards
Outstanding Musicianship.

Ben Chawes
Lørdag d. 23. marts kl. 11.00 - 15.00
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing
Entré og brunch 175,- kr.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside
og hos Bonanno i Østergade 59

Maleriudstilling af den fynske kunstmaler Henrik Johnsen. En
ekstra kulørt og musisk oplevelse til Brunch Jazz’en.
Henrik Johnsen begyndte at male med olie på træ da han var 15
år. Samtidig begyndte han også at lytte til jazz. I 1968 oplevede
han i Korsør, Coleman Hawkins spille, hvor han tegnede ham og
fik hans autograf. Og sådan gør han fortsat idag, han tegner jazzmusikerne og får deres autografer på tegningen. Da han startede
med at male var der også nogle af billederne der var jazzbilleder. I
1981 kom han ind på Holbæk Kunsthøjskole og var der i 4 måneder, hervar der en af lærerne der opfordrede 4 af eleverne til at
søge ind på Det Fynske Kunstakademi. Henrik Johnsen blev optaget i 1982 på det Fynske Kunstakademi, og gik der i 8 år, hvor
han blev uddannet som grafiker.
I de sidste 19 år har han arbejdet på et billedværksted i Svendborg. I denne periode begyndte han at male portrætter af jazzmusikere. Motiverne finder Henrik Johnsen i jazzmagasiner og
jazzfotobøger. Når han maler er der altid jazzmusik i baggrunden.
Samlingen af de spændende og farverige malerier er efterhånden
blevet til et par hundrede stykker.
Henrik Johnsen udstiller i Borgerhuset ved Brunch Jazz arrangementet, og vil selv være til stede til en snak med gæsterne.
Kom og se og hør jazz på de skønneste måder.
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Henrik Johnsen

Brunch Jazz og Jazz Kunst

Samarbejde
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Tilbage blik...

Onsdag d. 11. april 2018 lavede vi noget helt vildt.
For mig falder sådan noget lige til højrebenet. Nu skal det ikke
lyde sådan Mads Christensen agtigt. For det er skam ikke for at
spille høj i hatten. Det, der ligger lige for, er samarbejdet.
Jeg holder så meget af, at koble ting sammen. Jeg ved ikke helt,
hvor det kommer fra, men holder af det, det gør jeg. For mig er
det en selvfølgelighed at lave noget sammen. Det er sku da lidt
sjovere, men også udfordrende på en motiverende måde.
Så samarbejdet med Langeland Bibliotek d. 11. april var en naturlig del af portrættet. At vi så fik det vildeste musik med prominente navne fra Amerika var bare en overordentlig stor bonus,
oplevelse af stor glæde.
Jeg vil så gerne ridse scenariet op for jer, male billedet med perfekte penselstrøg. Det er svært at ramme. At præcisere publikums
agerende tilbage til en tidlig barnesjæl i slikbutikken. At sidde
der fuldstændig forelsket på stolen omgivet af så meget viden,
fortællinger, fiktion og biografier mens soundtracket blev leveret
så smukt at tid og sted smeltede sammen i ren fortabelse.
Jeg sad der og så på mens musikkerne legede, konkurrerede og
legede, som om de aldrig havde lavet andet. Jeg sad sammen
med folk, jeg kender som er dybt involveret i jazz og har hørt alt,
alle toner og påfund, men alligevel, når jeg så på dem kunne jeg
mærke den naturlige menneskelighed blomstre. Alle filtre, alle
lag, alle barriere, alt opbyggeligt blev på fineste facon glattet ud
og modelleret på ny. Det var et syn for fantasien. Et syn der giver
mig smil på læben bare ved at tænke på det. Det står soleklart
for mit indre blik.
Til det helt fantastiske fire personers orkester havde vi tilføjet
prikken over i’et, nemlig det der gjorde den koncert helt unik. Den
langelandske digter Knud Pedersen reciterede sine smukke digte.
Denne opsætning var for mig et udtryk for fantasi. På flere planer
var det stort. Det var stort for os, der lyttede. Stort for Knud og
stort for poesien. Det blev en kunstnerisk og kreativ legestue.
Udført live med nogle af verdens allerstørste.

Den dag lavede jeg i pausen min jazzquiz. En af præmierne var,
at man kunne vinde et kram fra en fra bestyrelsen. Jeg blev valgt
til at give et kram til en sød dame af den dame, der svarede rigtigt på spørgsmålet. Det var med til at gøre aften endnu mere
fuldendt. Tænk, hvad vi mennesker kan give hinanden!
Nu skal det igen ikke lyde alt for selvhøjtideligt, for det jeg mener,
er at JEG i hvert fald fik så meget ud af, bare det, at kramme en
ukendt person i den kontekst.
Så selvfølgelig arbejder vi med optimismens optik på at gentage
denne succes. Langeland Bibliotek og Langelands Jazzklub
skal lave noget sammen igen. Hvornår og hvorledes vides ikke,
men det er også til en vis grad underordnet, for det der virkelig
virker er HVORFOR. Og det ved vi svaret på. Vi gør det. Vi innoverer. Vi skaber nyt ud af en ”ny” idé, skaber glæde for mange
og muliggør universets spørgsmål.
Vi arbejder på opsætningen, på digtene, på musikken, på folkeligheden, på inddragelsen, på viserne og på alting. Jeg er
mega spændt og hold op, jeg glæder mig til datoen og krydset i
kalenderen. Når vi har noget på plads, opsætter vi det på vores
hjemmeside og skriver en mail til vores medlemmer. Jeg glæder
mig afsindigt til at finde ud af, hvad det ender med for alle døre
er åbne og hvor der er vilje er der vej.
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Kammerater det bliver tid igen

Det bliver tid igen, igen

Pinsen fornægter sig ikke. Den snart i mange år afholdte Pinse
bliver fejret på forskellig vis, afhængig af krop og sind, alder og
lyster, kultur og religion og politisk ståsted.
Vi er en Jazzklub som pt. bestyres af samme mangfoldighed men
som har det til fælles, at Pinsen skal holdes på Strynø og meget
gerne sammen med andre. Andre som kan lide jazzmusik i en
kulisse ud over det sædvanlige, andre som kan lide fællesskab,
her i form af leg, voksne og børn sammen i en god, til tider svedig
rundbold eller fodboldkamp, alt imens der spises frokost fra den
medbragte madkurv. Der kikkes ud over havet til Langeland og
solen skinner dansende ud over det hele.
Pinse Jazz på Strynø anno 2019. Pinsedag, søndag, ud og sejle,
vejret holder, det har det gjort alle årene på nær i 2002. JCM
havde forbindelse med Krarup vejrtjeneste, lige meget hjalp det,
vi måtte ind i bådeværftet på Smakkecenteret og slutte løjerne,
hvilket var rigtigt hyggeligt og en oplevelse de tilstedeværende
ikke sådan lige glemmer.
I år har vi været så heldige at få kontakt til en trio fra vores naboland Tyskland. En tysk trio med langelandske aner. Lea Knudsen
som er datter af den herboende Flemming Knudsen, i Jazzklub
regi kaldet Dr. Jazz. Flemming har i mange år været en af de
bærende bestyrelses kræfter i Langelands Jazzklub og hermed
også bærer af titlen Æresmedlem.
Trio’en Loungecats som kommer fra den tyske by Ulm består af:
Lea Knudsen: Mit warmer Jazzstimme am Mikrofon.
Joe Fessele: Jazzpianist und Arrangeur.
Norbert Streit: Uberzeugt virtuosan verschiedenen Saxophonen.
Trioen har spillet ved mange rundt omkring i det Sydtyske Jazzlandskab med fine anmeldelser til følge. Trioen udgav oktober
2018 lp’en ”Symbiosis” som kan tjekkes ud på Youtube.

Langelands Jazzklub ser frem til, at kunne give vores medlemmer, turister, andet godtfolk og ikke mindst de fastboende på
Strynø en musikalsk oplevelse, på de grønne enge ved Smakkecenteret, 3 minutters gang fra færgen, beliggende i læ for vinden,
”altid” i solskin.
Vejret kan vi i bestyrelsen heldigvis ikke garantere ej heller tage
ansvar for, men vi kan garantere for, at der vil være: Kærlighed
blandt de fremmødte, højt humør, god musik samt kold øl fra
fad.
Langelands Jazzklub glæder sig til gensynet med dig, din familie,
hund og kat Pinsedag søndag d. 9 juni 2019 på Smakkecenteret
Strynø.
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Hiv ud og hæng op

Søndag d. 3. marts kl. 15.00
Afvikles den ordinære Generalforsamling
Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
Dagsorden ifølge Klubbens love.
Forslag som ønsket behandlet skal være formanden i hænde
senest 8 dage før 4. marts via langelandsjazzklub@mail.dk
På valg for bestyrelsen for 2 år er følgende: Ultik Stæhr, Helle
Flyvbjerg og Mikkel Oldenborg
For 1 år suppleant: Peter Oldenburg.
På valg for 1 år er ligeledes revisor Lene Arrildslund og revisorsuppleant Rikke Knudsen.
Klubben er vært ved et mindre traktement.
Mød endelig op vi vil jer intet ondt.
Lørdag d. 23. marts kl. 11.00 - 15.00
brunch jazz og jazz kunst
Ben chawes, sanger, pianiat og entertainer
HENRIK JOHNSEN, kunstmaler
BRUNCH JAZZ i Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
ENTRÉ OG BRUNCH 175,- kr.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59.
Jazzklubben severer en lækker let frokost til denne særdeles
appetitlige og iørefaldende music.

Alexander Rasch Stæhr
Tlf. 5361 3777

Østergade 33 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1575 · www.bog-ide.dk

Film skal ses i

Bio Langeland
6251 1700 / App
www.biolangeland.dk

Alt i antenner og digitale parabolanlæg

Tlf. 62 51 19 46
www.oantenne.dk

Rudkøbing Apotek
Engdraget 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 62511002 - fax 62512448
e-mail: rudkoebing@apoteket.dk

Vi lever af Deres laster
- og har også lagerplads til dem...

LANGELANDS GODSTRANSPORT
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Hiv ud og hæng op

Søndag d. 3. marts kl. 15.00
Afvikles den ordinære Generalforsamling
Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
Dagsorden ifølge Klubbens love.
Forslag som ønsket behandlet skal være formanden i hænde
senest 8 dage før 4. marts via langelandsjazzklub@mail.dk
På valg for bestyrelsen for 2 år er følgende: Ultik Stæhr, Helle
Flyvbjerg og Mikkel Oldenborg
For 1 år suppleant: Peter Oldenburg.
På valg for 1 år er ligeledes revisor Lene Arrildslund og revisorsuppleant Rikke Knudsen.
Klubben er vært ved et mindre traktement.
Mød endelig op vi vil jer intet ondt.
Lørdag d. 23. marts kl. 11.00 - 15.00
brunch jazz og jazz kunst
Ben chawes, sanger, pianiat og entertainer og
HENRIK JOHNSEN, kunstmaler
BRUNCH JAZZ i Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
ENTRÉ OG BRUNCH 175,- kr.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59.
Jazzklubben severer en lækker let frokost til denne særdeles
appetitlige og iørefaldende music.

Søndag d. 9. juni (1. Pinsedag)
DET 38. STRYNØ-PINSE-PICNIC-JAZZ-ARRANGEMENT
Underholdningen begynder ca. 12.15 ved Smakkecentret.
Entré til jazz arrangementet 120,- kr.
Færgebillet retur til Strynø 40,- kr.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59 eller ved færgen til Strynø.
Så pak en dejlig madkurv, familien og det gode pinsehumør.
Drikkevarer skal købes hos Jazzklubben.
Fredag d. 9. august fra kl. 15.00
JAZZ I ELTRIKGÅRDEN med ???????.
FRI ENTRÉ hele eftermiddagen.
På denne varme dag kan man købe kolde drikke, kaffe og
hjemmebag.
Kik ind i gården og lad dig overraske.
Fredag d. 8. november - Mortensaften
JAZZKLUBBENS MORTENS AFTEN
ØP, Havnegade, Rudkøbing
Hold godt øje med dagspressen og tjek lige
www.langelandsjazzklub.dk
Priser: Hele aften 295,- kr./kun dans 120,- kr.
Dørene åbnes kl. 18.00 og spisningen starter kl. 19.00.
Musikken starter kl. 21.00.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59.
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Hiv ud og hæng op

Bygaden 71 · Tullebølle

Østergade 34 · Rudkøbing
vald_j@post7.tele.dk

Tlf. 62 50 12 03
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Klinik for Fodterapi
Karen M. Rasmussen
Ørstedsgade 25
5900 Rudkøbing

Tlf. 20 26 62 99

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Søndag d. 9. juni (1. Pinsedag)
DET 38. STRYNØ-PINSE-PICNIC-JAZZ-ARRANGEMENT
Underholdningen begynder ca. 12.15 ved Smakkecentret.
Entré til jazz arrangementet 120,- kr.
Færgebillet retur til Strynø 40,- kr.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59 eller ved færgen til Strynø.
Så pak en dejlig madkurv, familien og det gode pinsehumør.
Drikkevarer skal købes hos Jazzklubben.
Fredag d. 9. august fra kl. 15.00
JAZZ I ELTRIKGÅRDEN med ???????.
FRI ENTRÉ hele eftermiddagen.
På denne varme dag kan man købe kolde drikke, kaffe og
hjemmebag.
Kik ind i gården og lad dig overraske.
Fredag d. 8. november - Mortensaften
JAZZKLUBBENS MORTENS AFTEN
ØP, Havnegade, Rudkøbing
Hold godt øje med dagspressen og tjek lige
www.langelandsjazzklub.dk
Priser: Hele aften 295,- kr./kun dans 120,- kr.
Dørene åbnes kl. 18.00 og spisningen starter kl. 19.00.
Musikken starter kl. 21.00.
Billetter kan købes på jazzklubbens hjemmeside og hos
Bonanno i Østergade 59.
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Fan fra Fyn

Kære alle i Langelands Jazzklub.
Tak for endnu et år med enestående musikoplevelser i Langelands Jazzklub, og altid i en hyggelig og afslappet atmosfære
sammen med klubbens medlemmer.

Gæsteskribent

Musik har altid været en del af mit liv, i mit barndomshjem blev
der spillet mange plader på grammofonen, f.eks. Beatles, Simon
og Garfunkel og lejlighedsvis også klassisk musik.
Albummet Abby Road med Beatles var en del af min barndoms
soundtrack, men jazz blev der derimod ikke spillet.
I en periode i min ungdom sejlede jeg en del med Tårs-Spodsbjerg færgen og faldt der i snak med en anden ung gut, som
arbejdede på Nakskov Sukkerfabrik som ingeniør.
Han sejlede med færgen hver weekend fordi han skulle hjem til
kæresten i Ålborg, hvorfra han stammede.
Vi begyndte at hænge ud sammen og Ole Hald Møller, som han
hed, introducerede mig for Frank Zappa, som jeg herefter blev
kæmpe fan af.
Det album Ole introducerede mig for var Frank Zappa in New
York, et album med fjollede tekster, tekster om virkelighedens surrealistiske verden, en saxofonsolo, som ifølge Ole var blevet blev
udnævnt til ”årets saxofonsolo” og derudover en masse jazz.
Ole fortalte mig i øvrigt, at han forresten spillede lidt guitar i et
orkester, som hedder Slåbrock Band.
Min interesse for jazz var nu blevet vakt og set i bakspejlet fortrød jeg, at jeg gennem min barndom og ungdom på Lolland, ikke
havde benyttet mig af den årlige mulighed for at deltage i Femø
Jazz.
Jeg flyttede fra Lolland til Fyn og får mange år senere arbejde
i Svendborg, hvor jeg møder Ulrik Stæhr, som fortæller, at han
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Fan fra Fyn

Musikalsk er Langelands Jazzklub alsidig, i klubbens program
findes det klassiske repertoire, men også jazz, der ikke er en del
af det klassiske repertoire får plads i klubbens musikprogram.
Det har været spændende at opleve Ibrahim Electric, Mames
Babegenush og ikke mindst Ben Besiakov Quartet.
Især koncerten med Ben Besiakov Quartet står som en kæmpe
oplevelse, det var en forrygende koncert i verdensklasse.
De af vores venner, som vi har inviteret med til arrangementerne
i Langelands Jazzklub, fortæller også om den behagelige stemning og imødekommenhed de har mødt i klubben.
Det er som nævnt på min arbejdsplads i Svendborg, hvortil jeg
pendler fra Langeskov, at jeg gennem min ven og kollega Ulrik
Stæhr blev introduceret for Langelands Jazzklub.
Min kone og jeg kører med glæde de ekstra kilometer fra Langeskov til Langeland for at deltage i Jazzklubbens arrangementer.
Vi nyder den gode musik, det behagelige selskab og ser frem til
mange gode stunder i Langelands Jazzklub fremover.
Med venlig hilsen
Johnny Saha

Gæsteskribent

er med i bestyrelsen i en jazzklub på Langeland. Han fortæller
også, at klubben jævnligt afholder arrangementer og, at jeg er
velkommen til at komme og deltage.
Det gør min kone og jeg sammen med et vennepar og oplever
for første gang den behagelige atmosfære og imødekommenhed, som kendetegner Langelands Jazzklub.

Ahlefeldtsgade 29, Rudkøbing

30 86 96 62

Jes: 5120 0627
Britt: 3195 1308

mail: britt-a@ofir.dk
STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Med jazzklubbestyrelsen på tur.
Sommetider ved man ikke hvorfra ideer opstår, eller hvorfor de
kommer, men til klubbens Brunchjazz arrangement, der i øvrigt
var godt besøgt, får et af bestyrelsesmedlemmerne, den idé at vi
skal annoncere på en mere nutidig og anderledes måde.
Han foreslår at alle i bestyrelsen, får lavet jazzklubbens kønne
og kendte logo, som tatoverering.
(Det skal anstændigvis nævnes at et tidligere bestyrelsesmedlem
for år tilbage fik tatoveret dette logo).
Logoet er tegnet for så mange år siden, at det har krævet et større
detektivarbejde at nå til den opklaring at det er et tidligt medlem
af Jazzklubben, Palle Sund Kristensen, der har tegnet logoet for
så mange år siden, at ingen længere kan huske hvornår.
Tilbage til formiddagen med den nye idé...Det varer ikke mange
minutter, før i al fald et enkelt eller to, andre bestyrelsesmedlemmer bider på, og bakker idéen op, og så sker der ikke mere...tilsyneladende har alle glemt det.
På næste bestyrelsesmøde er det end ikke på dagsorden, en
eller anden kommer dog i tanke om det, lang tid efter at selv
punktet evt. er overstået.
Men den slags detaljer har ingen betydning i jazzklubben, her kan
alt besluttes på mange måder og mærkelige tider (-: man kunne
også kalde det en slags bestyrelsesautonomi på højt niveau.
Så vi aftaler at nogen skal indhente tilbud fra forskellige tatovører.
Igen går der laaaang tid, alle har tilsyneladende glemt det...igen.
Eller er der i virkeligheden tale om fortrængninger...var idéen nu
SÅ god... Men som trold af en æske, løber mailkommunikationen igen, i en lind strøm. Der aftales pris og tid med en tatovør
i Odense, og det helt store logistiske hvemkørermedhvemshow
kan begynde. Og det begynder, at ligne den seriøse udflugt, vi
har talt om.
I mellemtiden meddeler et bestyrelsesmedlem, at hans kone har
protesteret: ”din krop er som en Ferrari, og hvem ville dog ridse
sådan èn”, skulle hun have sagt, hvilket vi andre må acceptere,
endskønt der ingen vidner var...
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Tattoo Tour

Evigheds annocering
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Evigheds annocering

Tattoo Tour

Iøvrigt er vi en voldsom rummelig klub, hvilket bestyrelsen i den
grad afspejler, her er højt til loftet og vi dyrker forskelligheden, eller efterhånden gør vi en dyd ud af forskelligheden, og har valgt
at der er emner vi ikke diskuterer, idet klubben så ikke ville overleve selvsamme møde.
Vi er sammen om, at lave arrangementer af forskellig slags, og
at det skal være sjovt, og også lidt surt, og så er der en særlig
kreativitet i bestyrelsen, som kommer til udtryk på mange måder,
men som også betyder, at 5 af 8 bestyrelsesmedlemmer, denne
onsdag i april er på vej til Odense, for at få Jazzklubbens logo
tatoveret et selvvalgt sted på kroppen, Ferrari, guddommelighed,
minkropermittempel eller ej.
Sommetider er der langt til Odense... Undertegnede arbejder, på
daværende tidspunkt i Svendborg, hvorfor jeg på omtalte mailtråd, en uge i forvejen, proklamerer at jeg kører selv. Velvidende,
en uge er lang tid, skriver jeg det igen dagen inden, og kører således fortrøstningsfuld til Odense. Lige ankommet ved tatovøren
ringer telefonen: ”hvor er du, vi har forsøgt at hente dig, men du
var ikke hjemme...”

Evigheds annocering
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Da alle er velankommet begynder det store show som vi alle har
ventet spændt på, først hentes der dog alkoholfrie øl og pølsehorn i det nærmeste supermarked, uden mad og drikke osv.
Mens den første tatoveres, diskuteres ivrigt hvor de øvriges tatoveringer skal placeres, alle har hjemmefra, haft en ide om hvor
den skulle være...men der er jo også hensynet til den efterfølgende fotografering...det er jo trods alt, en mere nutidig annonceform vi er ude i...
Dette betyder, at alle ender med, at have vores logo på det ene
underben, en enkelt er dog så revolutionær/har et stort behov for
at skille sig ud, at han vælger modsat ben af vi andre.
Selve seancen er for nogen ganske smertefri, og for andre meget
smertefuld. Hele den gamle diskussion om smertetærskler får
en tur mere i den anledning. Og vi rider allesammen de samme
heste som vi plejer.

Tattoo Tour

Jeg laver de indledende manøvrer med tatovøren, og venter og
venter og venter. Telefonen ringer igen: ”Vi er kommet til at lukke
din hund ud i haven, da vi ville hente dig...skal vi køre tilbage og
lukke den ind?” Ja der er i sandhed laaaangt til Odense.
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Evigheds annocering

Tatovøren er dygtig, har humoristisk sans og er effektiv, og det
er godt for vi er jo kommet sent igang, på grund af det med hunden, og et enkelt bestyrelsesmedlem der ikke kunne finde undertegnedes hus (hukommelsessvigt) og derfor blev forsinket af
rundturen ved naboer, genboer osv for at spørge om de vidste
hvilket nr. hende Helle med det røde år boede i?
Effektiviteten er nødvendig, idet der efterfølgende er planlagt
cirkustur. Heldigvis skal tatovøren også i selvsamme cirkus, så
alt flasker sig, det hele nåes, og alle er glade.

Tattoo Tour

EFTERSKRIFT: De enkelte bestyrelsesmedlemmer passer deres
tatoveringer forskelligt, alle har hørt det tatovøren sagde, på forskellig måde, men vi heler alle fint og er således klar til at stille
op til fotografering til Pinsejazz.
Personligt er jeg, her 8 måneder senere, glad for mit jazzlogo,
der oveni købet er mit livs første tatovering, og hvis nogen efter
at have læst ovenstående, tænker at det er utroligt at den klub
stadig løber rundt, rent faktisk får afviklet nogle arrangementer
osv. Ja så kan jeg godt forstå tankegangen, for denne beskrivelse kunne have været en beskrivelse af stort set alle arrangementer i Langelands Jazzklub. De bliver til på denne måde, bladet du lige nu sidder med i hånden bliver til på denne måde, og
ja, er der en morale? Jeg ved det ikke, men sikkert er det, at det
at være en del af et fællesskab, hvor alle bidrager med det de nu
kan, er en afgørende faktor, ligesom rummeligheden og kærligheden til musikken.
Og lad så det være moralen: ”Selvom vi er forskellige er der
plads til os alle, og vi har alle noget at bidrage med”. Se det er
hvad fællesskab handler om!
Helle

Det stikker helt af
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Jazz i Eltriks Gaard tegner til endnu en gang at blive et yderst
spændende arrangement. Vi kan endnu ikke løfte sløret for navnet
på dette års optræden, men vi kan love jer det bliver en musikalsk rejse udover det sædvanlige. Så hold øje med Langelands
Jazzklub når vi senere på året løfter sløret for vores store scoop
til dette års arrangement og sæt derfor allerede nu et stort fedt
kryds i kalenderen, fredag d. 9. august.

Entré er gratis og løjerne starter kl. 15.00. Der kan købes dejlige
kolde drikkevarer i baren, du kan til gengæld komme som du er,
lige meget hvem du er, hvordan du ser ud, ta’ blot familie og bedste venner med.

Overraskelse...

I kan godt forberede jer på positive energier og god karma tilsat
kærlighed og fed musik, til en underholdende eftermiddag i den
gamle gård bagved Eltrik i Østergade.

Glemmer du...
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Dette er IKKE en quiz

”Hvornår var det nu det var?”
Rolig nu, denne artikel er ingen egentlig quiz. Den skal heller ikke
handle om, hvordan formanden finder på alle de gode finurlige
spørgsmål til de, efterhånden, obligatoriske jazzquizer. Nej overskriften bringer os hen ad en lidt anden boldgade, til det sted hvor
de mange spørgsmål ofte bliver stillet bestyrelsen for Langelands Jazzklub af den videbegærlige del af medlemmerne.
Spørgsmål af den trælse slags. Vi, grundet den for nogle ret fremskredne alder, kan ha' så forbandet svært ved at gi' et svar retur.
Der har igennem tiden været utrolig mange spørgsmål vedrørende Strandgaardsjazzarrangementer, men dem har vi efterhånden fundet svar på via de gamle skrifter og avisudklip fra
klubbens arkiver. Så for ikke at blive taget med bukserne nede,
når spørgsmålet omhandlende DEN FØRSTE FROKOSTJAZZ
slipper løs med hvornår, hvor og med hvem, giver vi hermed et
svar på forhånd (klip ud og gem)!!!
Ja, hvornår var det nu Langelands Jazzklub afholdte den første
Frokostjazz, hvad gav idé, anledning og hvor? Lad os gå lidt tilbage til fortidens lykkelige tider. Helt nøjagtig til dengang gamle
og unge bysbørn til påske år efter år vendte hjem til familien på
Øen. Om dette udelukkende skyldtes højtiden, eller om ”Den
Lille Jazzklub” også havde en vis betydning for gensynsglæden,
kan vi æggehvide, men at rigtig rigtig mange mødte frem til Påske
jazzen i mange år, skal der ikke herskes tvivl om. Man ville danse,
drikke en porter og ikke mindst, der skulle snakkes gamle dage
med skolekammerater, gamle kærester og andre venner fra før.
Nu skal jeg være helt ærlig og fortælle, dengang var Langfredag
uløseligt, forbundet med den dybeste stilhed alle offentlige steder,
hvortil der var bevilling til udskænkning. Der måtte ikke spilles
hverken på den enarmede eller musik - dog lige med undtagelse
af brusen fra orglet til den kirkelige handling. MEN for foreninger
med en medlemsliste gjaldt denne bestemmelse ikke. Således
var der i mange år kun to steder på Øen, hvor der var mulighed

for at hygge sig med levende musik, hvis man velog mærke
havde indløst medlemskab til enten Lindelse Sportsforening eller
Langelands Jazzklub.
Efter en del år med stor succes for Klubben blev der lempet på
forbudsreglerne.
Og værst af alt, holdt mobiltelefonen sit indtog, hvilket bevirkede
at folk og pæne mennesker ikke mere havde behov for yderligere visuel kontakt i samme omfang som før. Siden hen har de
fleste mistet enhver form for behov og lever et egostille liv udelukkende i det ”hav” der opstod i dønningerne efter mobiltelefonen.
Mange år efter, stadig stortset med den samme bestyrelse, føltes trangen på et tidspunkt til genoplivning af de populære påskearrangementer. ”Hvorfor ikke prøve igen? Vi kan jo prøve at gi'
folket både åndelig OG fysisk føde”, var der et optimistisk hoved
som foreslog.
Se så kom vi frem til sagens kerne og kan her afslører, den første Frokostjazz fik sin verdenspremiere skærtorsdag, 5. april
2007 på Hotel Skandinavien. En kromand fra den nordlige ende
fik lov til at lave en god gang Irish Stew. Spisningen fra 18-20,
og derefter spillede Dixieland Jubilees op til dans. Entré: 120 kr.
(kun musik 80 kr.)
Arrangementet gav ikke anledning til stor optimisme fremadrettet, men med omlægning af tidspunkt (langt væk fra påske) og
vedholden stædighed, lykkedes det at afholde succesfulde Frokostjazz arrangementer efterfølgende. Svend Erik måtte nødvendigvis hæve madprisen, hvilket bevirkede, vi måtte forhale og
kaste anker i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, hvor en lokal ”Kogekone” fik mulighed til at udøve en del interessetimer, således
pris- og kvalitets-niveau for arrangementet fortsat blev både tåleog spiselig.
Summa summarum: Langelands Jazzklubs første Frokostjazz,
5. april 2007 på Hotel Skandinavien.
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Husker jeg det ord for ord

Dette er IKKE en quiz

32

Brev fra en verdensstjerne - att. Langelands Jazzklub

Gæsteskribent

Mit besøg hos Langelands Jazzklub.
Det var Mortensaften og vi havde vovet os til en tur fra de vante
rammer i København til smukke Langeland.
Knapt havde vi parkeret bilen før det første af en perlerække af
venlige og imødekomende mennesker var hos os. Ganske vist
lidt tilfældigt, da han var ved at åbne bagdøren til spillestedet for
lige at ryge en smøg, men selvfølgelig ulasteligt klædt i Langelands Jazzklubs T-shirt. ”Hjertelig velkommen til Langeland” lød
det og vi blev behørigt anvist i de smukke lokaler i Ørstedspavillonen.
Vi nåede knapt ind ad døren før næste åben-armede personage
kom os i møde med et ”Velkommen til. Nu skal i altså huske at
få jer noget mad”. Jo tak, sikken and og brun sovs det var. Snart
kunne vi veltrakteret og godt forsynede indtage scenen.
Ærlig talt var vi nok lidt spændt på hvordan musikken vil blive
modtaget. Kunne publikum mon lide vores musik? Var det nu for
moderne?
Efter de første par numre var det som om stemningen løsnede
og til vores lettelse mærkede vi smil og varme sendt vores vej.
I pausen fik vi lige hilst på nogle af de aldeles søde og rare ildsjæle, der lægger det store engagement for dagen der gør, at der
er jazz på højt kunstnerisk niveau, som man en ganske almindelig lørdag aften, kan slentre ned om hjørnet og opleve, hvis man
har lyst. For sikken et program klubben har. Det er alsidigt så det
basker. Der er vokal jazz, mere moderne, ungt, dansevenligt, lyttevenligt og jeg kunne blive ved... Det er ganske imponerende.
Hvordan gør de det tænker man? Det kommer jo ikke ud af den
blå luft.

33

Se det er en jazzklub!

Det er ikke bare publikum men også noget vi som musikere sætter stor pris på. Ikke bare fordi vi kan komme ud og præsentere
vores musik, som vi i øvrigt er svært glade for, men også fordi
det holder musikken og jazzen som genre i live. Uden det kan
den ikke udvikle sig og uden et publikum kan den ikke leve.

Vi havde således svært ved at få armene ned efter vores besøg
i Langelands Jazzklub. Mage til jazzklub, med et så nysgerrigt
og åbent publikum, en tydeligvis stærk bestyrrelse der formår at
sammensætte et flot varieret program og ovenikøbet er gode til
at sprede det glad budskab. Og så en formand der med humor
og indsigt formidler og danner lune rammer. Alt det gør Langelands Jazzklub til noget ganske særligt.
Det kan man roligt være lidt stolt af. Jeg er i hvert fald stolt af at
have spillet her.
Mads Mathias
Januar 2019

Gæsteskribent

Efter friske forsyninger kunne vi, i godt humør, spille sidste sæt.
Det var som om stemningen bare fortsatte sin opadgående
kurve og endte i stående ovationer der vidnede om en entusiasme udover det sædvanlige!

D'bare os...
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Vi er skide søde...

Bestyrelsen ser før generalforsamlingen ud som følger:
Formand: Mikkel Oldenburg. Tlf. 31 16 74 43
Næstformand: Anders Hoelstad. Tlf. 40 97 33 35
Kasserer: Ulrik Stæhr. Tlf. 40 22 67 61
Sekretær: Helle Flyvbjerg. Tlf. 29 37 83 20
Fundraiser: Jack Stæhr. Tlf. 24 47 88 36
Digital Prophet: Joakim Hansen
Bestyrelsesmedlem: Palle ”Goldfinger”
Suppleant: Peter Oldenburg
Generalforsamling søndag d. 3. marts kl. 15.00
Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
Dagsorden ifølge Klubbens love.
Efter generalforsamlingen vil Langelands Jazzklub være vært for
lidt godt til ganen.

Ryttervej 4 . 5700 Svendborg
Tlf. 62 17 21 40 . Fax 62 17 21 41
info@tranberg.nu
www.tranberg.nu

Østergade 9 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 28

Brogade 7 · Postboks 59 · 5900 Rudkøbing

Tandlægerne
Morten Ellehammer . Flemming Toldbod
Torvet 2 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 51 19 44
tandrud@mail.dk

Susanne Larsen

Torvet 11
5900 Rudkøbing
Tlf:
62511237
Fax:
62514237
Email: rudkoebing@torvetsbriller.dk
www.torvetsbriller.dk

Spodsbjergvej 137 . Rudkøbing

Telefon 6251 1244

70 22 46 11

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Blik & VVS ApS
JØRN E. JENSEN . Mobil 22 14 14 32
Skovballevej 25 . Tåsinge . 5700 Svendborg

Telefon: 62 54 14 32
Alt i blik - vvS - vand - varme
sanitet - oliefyr - naturgas
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