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om en gammel dame
der trænger til omsorg

Huset det handler om hedder Restaurant Ørsted. Eller ØP.
Eller Ørstedspavillonen. Fyldt med generationers traditioner.
Dans, teaterforestillinger, bankospil, udstillinger, store fester.
Med Langelandsrevy og med musik arrangeret af for eksempel
Rudkøbing Musikforening og Langelands Jazzklub.
ØP er slidt - godt og vel - men det er stadig det kulturhus på
øen, der kan rumme den største forsamling - og det kulturhus
der får optrædende kunstnere til at udbryde: tænk at der findes
så vidunderligt sted endnu og sikken en akustik!
Fremtiden er usikker - lukningen truer.
Derfor leder vi. Og mange med os.
Leder efter en rig onkel, en fond, en mand med en papkasse
under armen fyldt med penge.
Leder efter en der vil købe ØP og skænke øen huset ...
Leder efter en der vil restaurere ØP med nænsom hånd og sans
for stedets muligheder ...
Leder efter nogle der kan tænke en plan for den fortsatte drift
og bevarelse ...
- og mens vi leder krydser vi fingrene og glæder os hver gang
vi kan fylde Restaurant Ørsted med liv.

Rig onkel søges

Dette er en leder.
Usædvanligt - vi plejer ikke at skrive ledere.
Det er også en usædvanlig leder.
Om et usædvanligt emne.
Eller rettere: om et usædvanligt hus, der ikke har det godt.
Og så har vi det heller ikke godt.
Vi. Langelands Jazzklub. Folk fra byen, ja - fra hele Langeland
og for den sags skyld også en del folk fra Tåsinge og Svendborg.
Har det ikke godt.

Der er serveret:
frokostbuffet og charmerende, swingende jazz

Bjarne Korsgaards Jazzkvartet
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BJARNE KORSGAARDS JAZZKVARTET
spiller til frokostjazz
Lørdag d. 10. februar kl. 13.00 - 16.30
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 100,- kr.
Tilmelding senest onsdag d. 7. februar på 6251 2090
Arrangeret i samarbejde med H.C. Bøger & Papir
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"Vi skal da ha' mulighed for en lille dans sådan en blæsende
og mørk efterårsaften". Således foreslået af formand CortsenMøller en solbeskinnet pinsedag på Strynø for ca. 5 år siden.
Første år kom der slet ikke nogen. Året efter kom nogle få, men
slet ikke nok til at der kunne danses. Senere nok til en lille bitte
dans. Og vi udvidede dansemulighederne med endnu en - nu
lille dans, også med forårsfornemmelser.
Der kom lidt flere (ca. 28), men flest af de fremmødte ville/turde
alligevel ikke rigtigt det der med dansen. Tiden gik og det blev
imidlertid Mortensaften 2006 der skulle vise sig at blive aftenen,
hvor ca. 75 personer blev VILD MED DANS.
Til dette arrangement havde nogle i den initiativrige bestyrelse
foreslået en bespisningsmodel, og vi vælger at tro på kombinationen af mad og god musik, blev årsagen til det store fremmøde.
Efter en lækker andesteg dansede folk indtil trætheden overrumplede selv de, som ellers for 30 år siden opførte sig som
udødelige og ikke var til at jage hjem efter et jazzarrangement.
Dette problem opstod ikke hin Mortensaften. Her måtte vi i
stedet aflyse sidste, ellers af -og betalte, 4. sæt kl. 22.30. På
det tidspunkt var folkemængden skrumpet ind til 3 håndfulde.
Den aften var folk and ægtig mætte, men glade ...
Således belært af den store dans 10.11.06, vil vi ikke starte for
sent til en lille forårsdans i år. Derfor får de danselystne mulighed
for at møde veludhvilede efter en morgencomplet hjemme i
privaten, lørdag 10. februar på Hotel Skandinavien, og de skal
ikke komme før kl. 13.00.
Dette arrangement kalder vi FROKOSTJAZZ p.gr.a. en lille
lækker frokostbuffet med en lille dans til dessert inkl. entreprisen
og serveret med særdeles dansevenlige og populære toner fra
BJARNE KORSGAARDS JAZZKVARTET.

sæsonen starter med “en lille dans”

lille lækker buffet til en lille dans
garneret af lækker musik

Påskeservering: Irish Stew lavet på lam fra Strynø
dessert: umoderne jazz - til ører og fødder

Dixieland Jubilees
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Kl. 18: spisning - Irish Stew.
Kl. 20 - 00: DIXIELAND JUBILEES
Skærtorsdag d. 5. april
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 120,- kr. - kun musik = 80,- kr.
Tilmelding senest mandag d. 2. april på 6251 2090
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Indrømmet - måske var vi lidt misundelige på Svendborg. Der
var allerede en jazzklub dengang i 72. Så startede vi, og de
holdt op umiddelbart derefter. I mange år kom de talstærke til
vore arrangementer, og det var rigtigt hyggeligt, ja det var.
Nu er der atter jazz på Arne B. i vor naboby. Det gør de rigtigt
godt, så godt, vi måske atter kan blive lidt misundelige.
Frokostjazz står der gang på gang på plakaten i Svendborg,
hvilket fik os til at tænke: "ka' de spise jazz i Svendborg, ka' vi
vel osse skærpe appetitten på Langeland". Ikke fordi vi helst så
jazzlivet i Svendborg atter som forhenværende, men kunne vi
matche en sildemad med en lækker lun ret, hvorfor så ikke få
dette afprøvet?
I gamle dage for meget længe siden afholdt Langelands Jazzklub
PÅSKEJAMSESSION (et år med 48 aktive musikere). Denne
tradition overlevede i rigtigt mange år, og var måske, sammen
med STRANDGÅRDSJAZZEN, klubbens egentlige næring til
dens overlevelse. En god tradition som desværre uddøde i
takt med, klubbens medlemmer tilførte sig horder af unger,
emigrerede til fjerne himmelstrøg eller blot konverterede til andre
religioner, hvor jazz på en langfredag var bandlyst uden spisning.
Nu prøver vi så atter med en god gang PÅSKEJAZZ og indrømmer, fredag måske ikke var velvalgt. Derfor er dagen fremover nu rykket en enkelt dag og bliver torsdag, hvor vi til en
begyndelse i år vil servere noget med skært lammekød samt
garnere med go' jazz og en dansetilladelse. Det alt sammen
kommer til sin ret på Skansen, skærtorsdag, 5. april til spisetid.
Bliver det som i de gode gamle dage, bliver det aftenen, hvor
man sætter gamle venner og skolekærester i stævne, nu der
alligevel er påskeferie, og det er så længe siden siden sidst. Ja
det er.

Uden mad og drikke ...

Lam fra Strynø - kartofler og løg fra Langeland
- og musik fra Fyn og deromkring
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Swing Asmussen ?
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Vi har et stort ønske: en koncert med Svend Asmussen,
Jesper Lundgaard, Aage Tanggaard og Jacob Fischer

Vi har lovet IKKE at love noget.
For det er slet ikke sikkert at SVEND ASMUSSEN overhovedet
vil gi' flere koncerter.
Efter sædvane tilbringer han vintermånederne i det lidt varmere
Florida og først når han vender hjem i det tidlige forår afgør han
hvad han vil bruge tid og kræfter på - men måske kan vi overtale ham til at gribe violinen og sin kvartet og komme til Langeland.
Vi har fået at vide, at vi står langt oppe på listen, så vi håber.
Følg med i pressen i april-maj og se efter om de kendte gule
plakater kommer op ...
Indtil da: som sagt - vi har IKKE lovet noget.

Positive oplevelser og god behandling ...

11

Langelands Jazzklub fylder 35 år i 2007. Det er en usædvanlig
høj alder for en jazzklub, og når det overhovedet har kunnet
komme så vidt skyldes det skiftende bestyrelsers foretagsomhed
gennem årene. En masse hårdt, hyggeligt slid.

Når JAZZBLADET skal på bedding tager annoncehajerne en
tur rundt til forretninger og virksomheder - og kommer hjem
med ordrebogen fuld og penge på lommen. Annoncørerne er
utroligt velvillige. TAK for det.
I gamle dage kunne vi nogle gange få et orkester mod at de fik
entréindtægten - de "spillede på døren". Den går ikke mere.
Vi må have hjælp - sponsorer - for ikke at ende i røde tal.
Og så tager vi byen rundt igen. Mødes med utrolig forståelse, og
kan bagefter gå i gang med at skrive kontrakter til kommende
arrangementer.
Så nu kan vi takke (i kronologisk rækkefølge):
SuperBrugsen, Rudkøbing, Svendborg Sparekasse, Rudkøbing,
Børne- og Kulturudvalget i Rudkøbing, Nordea, Rudkøbing,
Sofus Larsen ApS, Rudkøbing Varmeværk A.m.b.A, H.C. Bøger
& Papir, Photo Care, Rudkøbing, Expert Rudkøbing A/S, Fiona
Bank, Sv. E. Hansen - Hotel Skandinavien, Musikcenteret under
Kulturministeriet og endelig Fyns Amts Musikudvalg for at vi
kom godt afsted med at afholde otte arrangementer i 2006.
Det siges kun at være et fattigt ord, men vi mener det:
TAK.

TAKtakTAKtakTAK

Hyggeligt og dejligt, fordi klubben altid har været omgærdet af
interesse og velvilje. Folk stopper op på gaden og spørger
interesseret til næste arrangement ... eller fortæller og takker
om det arrangement, der lige har været ... eller ....
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Kaster du et DISKRET BLIK ind i Strandgården på adressen
Brogade 25 i Rudkøbing vil du opdage at gårdens længer er
ved at blive bygget om til privat beboelse - og man kan jo sagtens
forestille sig at nogen vil bo der.
Desværre betyder det at den navnkundige STRANDGÅRDSJAZZ
definitivt er afholdt for sidste gang. Tilbage er minderne og
endnu en stor tak til Marianne og Frits Nielsen, der i en årrække
lod os være gæster i deres gård.
- og tilbage er også en del UDSTYR, som jazzklubben nu
sælger til favorable priser, f.eks.:
6 stk. BORDPLADER i lakeret fyr. 70 x 390 cm. Til hver plade
hører 3 bukke, almindelig bordhøjde.
Absolut pæne - velegnede til sommerfest i haven, konfirmation,
sølvbryllup, fætter/kusinetamtam mv.
Samlet med skruer - fordelt i passende stykker kan pladerne
anvendes til reoler i kældre og på kviste.
Pris: 550,- kr./plade incl. 3 bukke.
1 stk. BARBORD i lakeret fyr. 80 x 270 cm. Tilhørende 2 bukke.
Velegnet og afprøvet som barbord til større fester - kan også
anvendes til mindre selskaber ude som inde i forskellige sammenhænge. Kan evt. kombineres med ovenstående bord(e).
Pris: 450,- kr. incl. 2 bukke.
17 SEKTIONER DANSEGULV i ulakeret fyr. 95 x 268 cm/sektion.
Garanteret velegnet som dansegulv under vanskelige forhold
eksempelvis haver og gårdspladser. Kan muligvis anvendes
som gulvbelægning i kældre eller krybeloft under tage - måske
som en 45,56 meter lang bade/bådebro.
Kan skrues fra hinanden og samles som garage/havehus/legeditto/anvendes til nicheproduktion af stærekasser.
Pris: 400,- kr./sektion - 5.000,- kr./17 sektioner.
DIVERSE GUMMIKABLER 3 og 5 x 1,5 mm2. Forhør nærmere.
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Røverkøb på 6251 2090

Håndværkertilbud fra
Langelands Jazzklubs trælastafdeling - 6251 2090
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Februar: Bjarne Korsgaards Jazzkvartet.
April: Dixieland Jubilees. Maj: Basic Big Band

LANGELANDS JAZZKLUB

Lørdag d. 10. februar kl. 13.00 - 16.30

BJARNE KORSGAARDS JAZZKVARTET
og FROKOSTBUFFET
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 100,- kr.
Tilmelding senest onsdag d. 7. februar på 6251 2090
Se side 4 - 5
Skærtorsdag d. 5. april

Kl. 18: spisning - IRISH STEW
Kl. 20 - 00: DIXIELAND JUBILEES
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 120,- kr. kun musik = 80,- kr.
Tilmelding senest mandag d. 2. april på 6251 2090
Se side 6 - 7
En dag i foråret

SVEND ASMUSSENS JAZZKVARTET?
Se side 10 - og følg med i dagpressen
Pinselørdag d. 26. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Se side 16 - 17

OPLYSENDE MIDTERARK
udtages forsigtigt af bladet
og genplaceres på opslagstavlen,
opmagnetiseres på køleskabet
eller lægges i plastlommen i
din almanak, så du altid kan
have for øje hvornår du skal
til spise- og dansearrangement i
Langelands Jazzklub
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Maj: Riverside City Band. Juli: Spinning Wheel.
November: Swing Sisters ...

RIVERSIDE CITY BAND
Smakkecenteret ved havnen, Strynø
STRYNØ-PICNIC med medbragte madkurve og tæpper
Musik og dans under åben himmel - hvis det drypper
går vi ind i stakladen.
Langelands Jazzklub sælger vin, vand og koldt fadøl
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Se side 18 - 19
Fredag d. 27. juli kl. 15 - 18

SPINNING WHEEL - gadekoncert
Centralgården mellem Ørstedsgade og Ahlefeldtsgade
Entré: GRATIS
Se side 22 - 23
Lørdag d. 10. november - FØDSELSDAGSFEST

Restaurant Ørsted - Havnegade 92 - Rudkøbing
Kl. 17 - 19: Buffet - ANDEBRYST m/ TILBEHØR
Kl. 19 - 21: SWING SISTERS
Kl. 21 - 24: JAZZCOTEK
Spisebillet: 100,- kr. - Swing Sisters + Jazzcotek: 180,- kr.
Forsalg fra d. 29. oktober hos SuperBrugsen, Rudkøbing og
Gine i Rudkøbing/Svendborg
Se side 24 - 25

MUSIKPROGRAM 2007

Pinsedag, (søndag) d. 27. maj kl. ca. 12 - sidste færge

VIDSTE DU
at det koster 1 kr. at blive medlem
af Langelands Jazzklub?
- på livstid, naturligvis.
at medlemmer modtager JAZZBLADET
en gang om året med omtale af de
kommende arrangementer?
at du mod passende ekstrabetaling
kan blive ANNONCØR eller SPONSOR?
at vore telefoner er døgnåbne og
vor postale åbning kan modtage
MAXIBREVE?
... hvis ikke, så ved du det nu!

Maj: Riverside City Band. Juli: Spinning Wheel.
November: Swing Sisters ...
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Når foråret springer ud
springer vi med på SuperBrugsens Torv

Basic Big Band

16

BASIC BIG BAND
Pinselørdag d. 26. maj kl. 10.30 - 12.15
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med SuperBrugsen,
Rudkøbing og Svendborg Sparekasse, Rudkøbing

En af de ret få kolde dage der var i november sidste år mødte
jeg Bent Brugs på parkeringspladsen.
Bent: Huj ... man kan godt mærke at det nærmer sig.
Jeg: Du mener pinsen?
Bent: Ja, også den.
Jeg: Og hvad så?
Bent: Hvad så - hvad så ... det er jo som det plejer.
Jeg: Tak.
En forbipaserende havde hørt samtalen - og undrede sig.
Få minutter senere gentog samtalen stort set sig selv i
Svendborg Sparekasse. Med samme resultat.
Det er jo som det plejer:
SuperBrugsen og Svendborg Sparekasse i Rudkøbing åbner
pinseballet med gågademusik på pladsen mellem de to forretninger. Ud over annoncer og Koda betaler de honoraret til
BASIC BIG BAND, der uden al tvivl i veloplagt stil vil få torvet
til at swinge til kendte jazztoner.
Og selvom der ikke er betalt for det, så plejer det at være en af
de første rigitge forårsdage, med sol og lidt varme i luften.
Vi ses.
Det er jo som det plejer!
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Det er jo som det plejer

lykken er at føre sort snak en kold novemberdag
- blive forstået - og tilmed få penge ud af det

Traditionen tro: Smukt vejr på Smakkecenteret ...
- nyslået græs, bugnende madkurve og go' musik!

Riverside City Band
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RIVERSIDE CITY BAND
Pinsedag (søndag) d. 27. maj kl. ca. 12 - sidste færge
Strynø-Picnic på Smakkecenteret - Strynø
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Arrangeret i samarbejde med Børne- og Kulturudvalget, Langeland Kommune

Selvom vi har en mundtlig og gammel aftale med orkesteret
med det utåleligt lange navn The Farmers Incredible String,
Rythm And Horn Band om at de "til evig tid" skal spille til StrynøPicnic, så har de unge mennesker fra Nordfyn minsandten gået
hen og lovet at spille til en familiefest når de i øvrigt skulle have
været med Strynøfærgen.
Og så kan det også bare være lige meget - vi finder da bare et
andet orkester der er MINDST LIGE SÅ GODT, og som ikke
sætter hensynet til gamle onkler og tanter højere end duften af
grønt vårgræs ved smakkecenteret eller højere end synet af
dannebrogs rød-hvide dug mod en blå himmel.
På Strynø!
Og vi HAR fundet et andet orkester - et olympisk stenkast
længere mod øst. Kertemindekanten. De hedder Riverside City
Band og er et veletableret professionelt jazzorkester der spiller
traditionel jazz i Dixielandstilen med stor inspiration og tak til
Louis Armstrong and His All Stars. Riverside City Band har i
deres 25-27 årige liv spillet på alverdens scener, hvoraf en del
er ret så kendte og de har spillet til jazzfestivaler i Silkeborg,
Middelfart, Haderslev, Fredericia og på Bornholm.
Riverside City Band består af orkesterlederen Erland Larsen
(saxofon), Thorlai Ishøy (basun), Tom Nissen (banjo og vokal),
Peter "Laffe" Christensen (trompet og vokal), Poul Erik Philipsen
(vokal, kontrabas og sousafon!) og endelig Per Andersson
(trommer).
OBS:
STRYNØ-PICNIC er efterhånden blevet et tilløbsstykke uden
lige - flaskehalsen hedder Strynøfærgen. Det kan varmt anbefales at tage 10-færgen fra Rudkøbing - finde sig en superplads ved Smakkecenteret og så bruge den første times tid til
en tur på den smukke ø ... eller til en første kold fadøl.
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Nye toner ved Smakkecenteret

Så godt som sikkert: HØJ SOL OVER STRYNØ-PICNIC'en
- og ellers er der tørvejr i SMAKKEVÆRFTET

Ahlefeldtsgade 5 - 5900 Rudkøbing
Telefon 62 51 13 54

Eksamineret

diamantgraderer

Østergade 34 · Tlf. 62 51 11 19

Det mindste, du har krav
på, er en ordentlig handel
Nybolig, Langeland
Østergade 5 · 5900 Rudkøbing
Telefon 62 51 37 10
..sammen med Nykredit

SALG AF KOKS, BRIKETTER
GRUS OG STEN SAMT UDLEJNING AF
CONTAINERE
Østergade
2929
Østergade
5900 Rudkøbing
Rudkøbing
62 51
20
Tlf. 62Tlf.51
424220

Vognmand Torben Skov Jensen
Spodsbjergvej 211 · Rudkøbing
TLF. 62 51 32 21 · BILTLF. 40 15 49 23

Østergade 35, 5900 Rudkøbing

62 51 12 43

Østergade 54 - 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 5129

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN
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Jazzklubben kan kontaktes vis omdelt fodpost og
gennem kobberbaseret telefonkabel

FORMAND og SEKRETÆR:

Jens Cortsen-Møller, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2090.
Klubbens postadresse: Platanvej 12, 5900 Rudkøbing.
Ole Krogh Steffensen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1516.
KASSERER:

Lene Arildslund. Tlf. 6251 - 2417.
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:

Jack Thomsen Stæhr, Dageløkke. Tlf. 6259 - 1301.
Bjørn Haaning, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1228.
Tage Andersen, Rudkøbing. Tlf. 6250 - 1602.
Flemming Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718.
Ulrik Stæhr, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1870.
Ulla Lyhne, Rudkøbing. Tlf. 6224 - 3539.
SUPPLEANTER:

Søren Stidsholt Nielsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2822.
Frits Feodor Nielsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1745.
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Jazzbladet 2007 - omtaler årets arrangementer.
Udsendes gratis til alle 456 medlemmer, annoncører og sponsorer, Børne- og Kulturudvalget i
Langeland Kommune, Musikcenteret under Kulturministeriet m.m.fl.
Redaktion: Jack Stæhr og Jens Cortsen-Møller. Skrevet under
noget pres på multimedia - simultantolket af John Jacobsen.
Rubricering ved Søren Stidsholt.
Annoncehajer: Tage Andersen, Bjørn Haaning, Ulrik Stæhr,
Flemming Knudsen, Ulla Lyhne og Jens Cortsen-Møller.
Tryk: Langelands Centraltrykkeri - januar 2007.

stadig vel
op

2007

Grundlag
t 1972 -

Rikke Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718.

år efter....

REVISOR:

Langelands Jazzklub 2007

NÆSTFORMAND og KLIPPEARKIVAR:

Opvarmning til festivalen på Langeland:
eftermiddagsjazz i solen i Centralgården

Spinning Wheel
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SPINNING WHEEL
Fredag d. 27. juli kl. 15 - 18
Centralgården mellem Ørstedsgade og Ahlefeldtsgade
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med Handelstandsforeningen,
Nordea, Sofus Larsen ApS, Photo Care, Alf Jensen a/s,
Rudkøbing Varmeværk A.m.b.A. og Nørhavegård

Når et dementi skal bringes i et blad som Langelands Jazzklubs,
vil der nødvendigvis gå ca. 1 år, men artiklen på side 21 i 2006
udgaven var desværre behæftet med ukorrekte oplysninger.
Det var nemlig ikke Albert Blånæse der ejede hele hjørneejendommen mod Østergade i Centralgaarden. Hele gården tilhørte
nemlig salig hr. Løgager som for øvrigt i nyere tid havde en pudseløjerlig altmellemhimmelogjordforretning i Alberts tidligere lille
benzinkontor. Således ejede Hakons forældre heller ikke lokalerne som husede Centralbageriet, og sådan var det. Løgager
er ikke mere, i bageriet er der nu duft af bøger, den hyggelige
gård var måske hyggeligere, dengang den var helt lukket op
imod Netto, men fredag, 27. juli fra kl.15 til 18 er det sikkert ikke
omgivelserne der fylder meget i synsfeltet. Det vil givetvis være
en smuk sangerinde, der denne dag vil betage de fremmødte,
navnet er: Anna Zolotaryova. (lyder også navnet Anja = lille Anna),
født i Kursk, Rusland, 1981. Anja kom 1. gang til Danmark som
15 årig, og efter et år på efterskole rejste hun tilbage og fik sin
studentereksamen og derefter en konservatorieuddannelse til
pianist og sanger. For seks år siden vendte Anja atter tilbage til
DK, og fik lov til at starte i 2.g i Tønder. De første 4 dage gik det
ikke særligt godt med sproget, men efter 2 måneder var den
side af sagen klaret ligesom en talentkonkurrence i Se og Hør,
hvor Anja blev blandt de 5 bedste sangere i DK.
Anja siger hun har verdens dejligste svigerfar, og påstår han er
mægtig god til jazz på trommer. Han spiller med i det nye fynske
orkester SPINNING WHEEL, hvor Anja har været sanger siden
aug. 06. Kvintetten består foruden trommer af piano, klarinet og
gulvbas, og alle instrumenter bliver betjent af nogle, i forhold til
Anja, urgamle gutter. Spørgsmålene er blot: Har de fire herre
kondi til en hel eftermiddag? Er det Anjas svigerfar, og kan han
stadig swinge stikkerne og samtidig ramme det lille skind? Har
Anja glemt sit smukke modersmål, eller får vi et nummer på
russisk? Dette og meget mere får vi svar på og bevis for denne
sollune eftermiddag i den gamle gård - helt gratis - og det er
ganske vist ...
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Dementi

Fire garvede musikere i moden alder
og ANJA ZOLOTARYOVA fra Kursk (en by i Rusland)

Swing Sisters
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Mortens aften med duftende andesteg,
SWING SISTERS og Jazzcotek

35-ÅRS FØDSELSDAGSFEST
Lørdag d. 10. november
Restaurant Ørsted - Havnegade 92 - Rudkøbing
Kl. 17 - 19: Buffet - ANDEBRYST m/ TILBEHØR
Kl. 19 - 21: SWING SISTERS
Kl. 21 - 24: JAZZCOTEK
Spisebillet: 100,- kr.
Swing Sisters + Jazzcotek: 180,- kr.
Forsalg fra d. 29. oktober hos SuperBrugsen,
Rudkøbing og Gine i Rudkøbing/Svendborg
Arrangeret i samarbejde med Expert Rudkøbing A/S
og Fionia Bank

Velvidende 35 år ikke just er at betragte som værende et ægte
jubiår, er det dog i jazzklubsammenhæng trods alt lidt af en
sensation. Når kendsgerningerne, som tilfældet her, så ovenikøbet er en klub med et tyndt befolkningsgrundlag, ja så var
sensationen allerede for 20 år siden måske et faktum, hvilket
vel berettiger Langelands Jazzklub til at fejre sit 35 års jubilæum
2007.
I mange år er der foreslået et engagement med det engelske
superband: PASADENA ROOF ORCHESTRA, vel og mærke
når forslaget skulle være exceptionelt vildt, og hver gang har det
været den aktuelle kassebeholdning der har givet svaret på forhånd, vel at mærke i negativt favør.
P.R.O. har gentagne gange turneret i DK som band, størst succes har dog været, når SWING SISTERS har været med på
plakaten, hvilket i øvrigt resulterede i en cd indspilning. Foruden
at pynte gevaldigt på en scene, synger de tre piger som en
drøm, men selv ikke i drømme kan økonomien i vor lille klubkasse honorere et 10 mands orkester og 3 solister, så vi må
stille os tilfreds med den, for os, bedste løsning: 3 sanglærker
live med et superorkester bag tæppet - dog med 1 synlig og
aktiv pianist. Klubbens mekaniske musikanlæg vil afslutningsvis denne aften, bidrage med en lille jubilæumsønskepladekoncert hvortil der må danses eller/og drikkes en go' natøl.
Succesen med mortensaften anno 2006 vil vi gerne gentage
denne selv samme aften i år, og er dermed overbeviste om der
er rigelige ingredienser til en kæmpe jubioplevelse på Ø.P.
lørdag d. 10. november. Gaver KAN evt. medbringes og vil blive
modtaget med stor ærbødighed og takken.
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Langelands Jazzklub - 35 år!

Årets sidste spise-og-dansefest
- med indlagt koncert på højt plan!

resume for travle læsere

26

hvorvardetnuligedetstod?
indextilmadmusikmedvidere

INDEX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

frontpage, ny udgave
hotelanvisning mv.
sponsor med store lommer søges
gensyn med en go’ kvartet
1. spisning + lille dans
umoderne musikere
2. spisning med større dans
en mand var i byen
guide til forsamlingshus mm.
vi lover ikke noget
lovprisning
bøger, papir, aviser og meget andet
materialer for iværksættere?
musiktilbud
- tapet til køleskabe/opslagstavler
musik til resten af året
også en 35-års fødselar
de spiller solen frem
Strynø-nyt
3. spisning med nogen dans
supersalg af alt muligt
høstsild og gamle mænd
nu med russisk sangerinde
delvis fortsat fra sidste år
en trio synger fødselsdagssange
4. spisning med stor dans og juhu-piger
oversigt er så meget sagt
fodterapi for voksne klaverer, vist nok ...
vi slutter med “Ø” som i øl ...

Langelands lokale bedemænd
Vi svarer hele døgnet - også søn- og helligdage
Vi kommer overalt og træffer gerne aftale i hjemmet

Tlf. 62 51 16 18
Tlf. 62 56 19 83
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L. og B. Andersen · Humblevej 78A · Rudkøbing

Bay Sko

Østergade 32
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 11 22
Fax 63 51 00 25
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v/Mona Thomsen
Ørstedsgade 26
Rudkøbing

Tlf. 20 26 62 99
PIANOER
SALG
SERVICE

UDLEJNING
JOHNNY GREEN NYBORGVEJ 16
Nyborgvej 16 Svendborg 6222 0866
www.pianoer.dk

“META af Rudkøbing” v. Peter Lenskjold
Telefon 21 28 13 24

Smart tøj til voksne piger - str. 34-56

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Østergade 9 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 28
Vi
kommer
Ring
62 51 10 13
Birger Groth Larsen
Jens Winthers Vej 34
Rudkøbing

ALT I: Tagrender, nedløbsrør, inddækninger,
skifertage, kobberarbejde, ventilation

Brogade 7 · Postboks 59 · 5900 Rudkøbing

GERDA WESTH · ØSTERGADE 30
RUDKØBING · TLF: 62 51 16 02

Den moderne isenkræmmer
Åbningstider:
Mandag-torsdag ..... 9.00-17.30
Fredag .................... 9.00-18.00
Lørdag .................... 9.00-13.00

Møllergade 14
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 21 42

Torvet 11
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 37

www.thiele.dk

Spodsbjergvej 137 · Rudkøbing

v/Jørn Larsen

62 51 12 44
VVS-butik med udstilling

...bedst i længden
STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Langelands Centraltrykkeri · tlf. 62 51 12 08
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