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Leder - og I skal finde. Vi ledte - og fandt!
… selv en blind høne ku' ha' gjort det.

Dette er en leder.
Ikke usædvanligt, for vi havde også en leder på denne plads
sidste år - blandt andet fordi vi havde en tom side.
I lederen ledte vi efter en rig onkel, en fond, en mand med en
papkasse under armen fyldt med penge.
Efter en der ville købe Ørstedspavillonen, og siden med nænsom hånd ville restaurere den, så den store og engang smukke
bygning igen kunne blive et brugbart og hyggelig kulturhus for
hele øen.

Utroligt. Vores leder fandt faktisk en mand med hjertet på rette
sted. En mand der læste vores leder, slog ud med hånden og
sagde: Jeg køber ØP!
Hvis du kan huske den vidunderlige film "Harry og kammertjeneren" kan du sikkert også huske skrothandler Kruse - i Oluf
Ussings skikkelse - der hader børn og daglig gør livet surt for
pladsmanden Harry.
INDTIL kammertjeneren ved hjælp af yoga tager det alt for
høje blodtryk af Kruse. Kruse bliver vennesæl og rar at omgås
... og i indre og ydre får han en umiskendelig lighed med ØP's
nye ejer, Steen Hauerbach.
Steen vil (citat) smukkesere Ørstedspavillonen. Han ER
begyndt, men det vil ta' tid siger han, for det skal gøres rigtigt.
Kære Steen.
Velkommen til øen. Tak fordi du lod dig forlede af os.
Held og lykke med opgaven. Vi - og mange andre - skal nok
fylde ØP med musik og oplevelser.
Vi ses.

Velkommen til

Og der står skrevet: Leder - og I skal finde.

Michael Falch solo
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Falk set ved broen!
Spørgsmål: hvilken falk - og hvilken bro?

MICHAEL FALCH - solo
Torsdag den 28. februar kl. 19.30 - ca. 22.00
Dørene åbnes kl. 19.00
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 180,- kr. ALT UDSOLGT
Arrangeret i samarbejde med Langelands Revyforening
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a HOME-made announcement
by Karina Stæhr - erfaren Falchoner

Efter gentagne shows skal vi nu igen opleve ham solo - det er
sådan vi bedst kan lide ham på scenen. Det næstbedste er
med bandet Boat Man Love. Der syntes vi dog vi ser en helt
anden Michael Falch. Når han spiller med bandet ser vi en ny
og meget anderledes rockmand. Dette er langt fra "Et land
uden høje bjerge" fra Tryggelev Mose. Nu kommer selvbiografien
ind i teksterne og det er noget af det jeg tror vi kvinder falder
for. En mand der tør sige hvad han føler.
Vi glæder os afsindigt til en solokoncert på gode gamle ØP.
Det er nu for vores vedkommende 3. gang han indtager scenen
der og vi har derfor meget store forventninger til showet.
I sommer var han i Assens og gav et forrygende show og han
var der helt klar til fest og farver. Han gav et nummer med Poul
Krebs - et fint show hvor de supplerer hinanden godt. I Odense
stillede han op med datteren, hvilket bestemt gjorde koncerten
til en af dem vi virkelig vil huske.
Vi vil se frem til dagen med glæde og stor forventning til en
forhåbentlig veloplagt Michael Falch.

Falch’en solo - JUBII

Efter lang tids venten skal vi endelig igen til en ønsket koncert
med Michael Falch på ØP. Han er en fantastisk mand på
scenen, forstår at gøre enhver mand misundelig på sin krop og
han formår at få det bedste frem i en kvinde. Efter en koncert
taler vi gentagne gange om, i hvor godt et humør vi er blevet.
Vi har, når en koncert er overstået, bare stået og sunget og
smilet under hele koncerten - det er sørme da fantastisk.

SPINNING WHEEL
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lyt til 20% russisk musik
- spis brød til

SPINNING WHEEL m/Anja Zolotaryova
Langfredag den 21. marts kl. 13 - 17
Frokostjazz - orkesteret spiller fra kl. 14
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og Gine
Rudkøbing/Svendborg fra tirsdag den 4. marts
Pris: 170,- kr. incl. mad/musik
Tilmelding senest tirsdag den 18. marts
Arrangeret i samarbejde med H.C. Bøger & Papir
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Men solen lunede jo slet ikke som ellers lovet i klubbladets 07
udgave side 23, og det fuldstændige underordnede i dette
tilfælde er, uanset vejrlig og øltype (Albani), at der i den
udmærkede artikel blev nævnt 3 - 6 lokkende og meget interessante oplysninger, og her kan nævnes i flæng: Sangerinde født
i Kursk, Rusland, Talentkonkurrence, halvgammel, men stabil,
trommeslager/svigerfar fra Fæbæk City, sammenspillet orkester
bestående af aldrende medlemmer. Ligeledes blev spørgsmålet
om hvorvidt de 4 herrer i orkestret nu også havde kondi til en
hel eftermiddag blev flygtigt nævnt i artiklen.
Til dette kan d.d. svares ganske kort og præcis "nej".
Anja (Lille Anna) sang de truende og mørke skyer bort, og dette
så smukt at skulle der ha' været en enkelt tilbage, ja så sang
hun så godt og overbevisende, at ingen bemærkede noget ud
over det velspillende band. Foruden at være i besiddelse af en
stor stemme og en god rytme, udstråler Anja en så stor sangglæde, man med rette kan sige, hun stjal billedet og gjorde det
så flot/godt, ingen opdagede at de 4 herrer begyndte at vise
en snigende træthed, hvilket gav udslag i instrumenterne blev
pakket væk, ligesom vi alle sad og ventede på udførelsen af
sidste sæt.
Dette til trods har Langelands Jazzklub dog atter indgået en
aftale med SPINNING WHEEL, og således kan vi alle glæde
os til et gensyn på Hotel Skandinavien
Langfredag den 21. marts til frokostjazz kl. 13 til 17!!

Frokostjazz ved påsletid

Langfredag er ellers en bitter dag
men nu kommer der mad på bordet

... tak for i aften
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kassereren er kvinde
og bruger både livrem og seler

Albani
Alf Jensen a/s
Expert Rudkøbing a/s
FioniaBank, Rudkøbing
H.C. Bøger & Papir
Kulturregion Fyn
Langelands Revyforening
Musikcenteret under kulturministeriet
Nordea, Rudkøbing
Nørhavegaard
og to anonyme, den ene nærmest fra Jylland
Rudkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.
Rudkøbing kommune, der nu hedder Langeland
PhotoCare, Rudkøbing
Sofus Larsen ApS
SuperBrugsen, Rudkøbing
Svendborg Sparekasse, Rudkøbing
XL-Langeland - Alfred Nielsen
19 i tallet. Alle har de givet os gaver i årets løb.
Det kan vi ikke noksom sige tak for!
Gaverne - som består af gode danske kroner - gør det muligt
for os at betale musikerne tariffen, når et arrangement fra tid til
anden giver underskud. For selvfølgelig skal den musik vi holder
så meget af betales.
Og de rare sponsorkroner giver os også mod til en gang i mellem
at springe ud på det dybe vand og planlægge et stort og forkromet arrangement, hvor vi ikke altid kan beregne om økonomien
vil slå til. For eksempel da vi i november slog dørene op og
kunne invitere på mortensand efterfulgt af Ib Glindemanns store
orkester med ikke mindre end to sangere. Publikum var begejstrede og det kunne vi så også være - takket være at sponsorerne havde forsynet os med både livrem og seler.
Kære sponsorer: for den aften - og alle de øvrige arrangementer
- TAK.
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Østergade 26 · Rudkøbing

Tlf. 62 61 13 20

RUDKØBING VARMEVÆRK A.M.B.A.
STRANDLYSTVEJ 12 · 5900 RUDØBING
TLF. 62 51 21 42 · FAX 62 51 42 21

Stegt flæsk m/persillesovs
hver onsdag
Gammeldaws is m/kugler

Tlf. 62 51 30 30
Havnegade 3 · Rudkøbing

BONANNO
ØSTERGADE 10 · 5900 RUDKØBING
TLF. 62 51 32 93

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

BASIC BIG BAND
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Et helt bigband
støttet af superbrugsen og sparekassen

BASIC BIG BAND
Pinselørdag den 10. maj kl. 10.30 - 12.15
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med SuperBrugsen,
Rudkøbing og Svendborg Sparekasse, Rudkøbing

- når fuglene sig parrer, Andresen,
- så er der også bud efter dig.'
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Fordi 2008 er delelig med fire er det skudår i år. Og derfor er
det allerede forårsjævndøgn den 20. marts.
Og da det tilfældigvis er fuldmåne dagen (?) efter, som er en
fredag, bliver det påskedag den 23. i samme måned.
Tæller man så 50 dage frem får man pinse en halv snes dage
ind i maj - pinsedag endda med halvmåne - i tiltagende.

Og mens pinsen FALDER så STIGER op fra brugsens torv de
glade toner fra Basic Big Band der spiller, som var de betalt for
det af Svendborg Sparekasse og SuperBrugsen i Rudkøbing,
hvad de jo rent faktisk også er.
Og med lidt større held end sidste år - hvor regnen UNDTAGELSESVIS stod i stænger og al musik forstummede
- ja faktisk aldrig kom i gang - så vil solen skinne denne pinselørdag, hvor folk på gaden helt gratis kan jazze til den svingende
musik og for et øjeblik glemme alt om indkøb og andre pligter.
Og bortset fra at en af saxofonerne nu bliver pustet krum af et
nyt orkestermedlem - der i det virkelige liv lever af landets
fedme og af at være smykkekunstner - så ligner orkesteret sig
selv. Dirigenten ligner sig selv og hedder Claus Bjerregaard og
sangerinden ligner til gengæld sig selv, men hedder Britta
Birkholm og synger antagelig endnu bedre end før.
Glæd dig: pinsen falder - MUSIKKEN STIGER.

i år med solskin

Pinsen FALDER tidligt i år!

Ørstedsgade 18 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 22 80 · Fax 62 51 46 55

Alt i antenner og digitale parabolanlæg

Tlf. 62 51 19 46

Rudkøbing Apotek
Brogade 15
5900 Rudkøbing
Tlf. 62511002 - fax 62512448
e-mail: rudkoebing@apoteket.dk

BIO LANGELAND
GRØNNEGÅRDEN 9
5900 RUDKØBING
6251 1700
www.biolangeland.dk

Bystrædet 3 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 63 51 70 70

KOM OG VÆR TIL
www.langeland.dk
STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Egentlig skulle man tro, der skal et stort befolkningsgrundlag
for at kunne drive en jazzklub år efter år. Virkeligheden er dog
en helt anden. Først indkaldes til en stiftende generalforsamling hvortil der fremmøder 7 - 8 initiativrige personer som ikke
går af vejen for et længerevarende venskab på ikke under 35
år, hvilket gir' den fornødne tid til der kan eksperimenteres med
forskellige ideer og forslag til nye tiltag.
Fx kan der etableres noget danseundervisning, hvis man på et
tidspunkt skulle finde en momsregistrering for belastende for
klubbens økonomi. Et andet godt initiativ er at sprede arrangementerne til forskellige locations. Her er en romantisk gammel
købmandsgård med toppede brosten og stokroser en glimrende
ide til en sikker succes, ligesom besøg af en radiostation med
efterfølgende optagelse og udsendelse af et klubarr. er en rigtig
god ide. Kunne man få en stor kendt amerikansk trompetist til et
arr. og musikken efterfølgende blev indspillet på en cd, ja så ville
muligheden for at komme på jazzverdenskortet være tilstede.
Det er altid grundlæggende vigtigt at bestyrelsen har et synligt
talerør i skikkelse af en præsentabel formand. Her gør det heller ikke noget, hvis denne person har ca. halvfjers års livserfaring og stadig ser overbevisende og godt ud, da dette vil styrke
tilliden overfor de erhvervsdrivende i området som jævnligt skal
kontaktes og stimuleres til fortsat engagement i Klubbens
aktiviteter.
Det er også vigtigt at Klubbens medl. ikke føler sig økonomisk
belastet af et alt for stort medl. konfingent, og best. skal være
opmærksomme på, at ingen medl. ej heller bliver brødflove. I
så fald skal der straks etableres et hyggeligt måltid mad i forbindelse med arrangementerne.
Kommunikation til de respektive og fuldgyldige medl. Kan med
stor fordel foregå gennem et velskrevet og opmuntrende, velorienteret og upolitisk medlemsblad.
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... opskrift på en jazzklub

jazz uden moms og med - og jazzdans uden ...
meget mere jazz uden moms - og nu med spisning
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HUSK AT KØBE BILLETTER!
- vi ses på ØP, på SKANSEN og på Brugsens Torv

LANGELANDS JAZZKLUB

Torsdag den 28. februar kl. 19.30 - ca. 22.00

MICHAEL FALCH solo
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 180,- kr.
Billetsalg startet i december 2007
UDSOLGT - venteliste til evt. returnerede billetter
se side 4 - 5
Langfredag den 21. marts kl. 13.00 - 17.00

SPINNING WHEEL m/Anja Zolotaryova
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
kl. 13 - 14: Frokostbuffet
kl. 14 - 17: Orkesteret spiller - dans
Entré: 170,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 4. marts - tirsdag den 18. marts
se side 6 - 7
Pinselørdag den 10. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND m/Britta Birkholm, vocal
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
se side 10 - 11

MOBILT MIDTERARK
Forbrugeroplysning:
Indhold:

velegnet til tapetsering
af køleskabsforsider og
opslagstavler

Tilberedning:

brugsklar

Serveringsforslag: råt og usødet
Holdbarhed:

1 år fra fremstillingsdato

Emballage:

rapsgult papir 160/120 gr.
m. tryk. Bør genbruges
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- samt på smakkecenteret på Strynø og igen
- på SKANSEN og på Ørstedspavillonen

RIVERSIDE CITY BAND
Smakkecenteret ved havnen, Strynø
Strynø-Picnic med madbragte madkurve og tæpper
eller/og grillmad leveret af Nørhavegaard
Musik og dans antagelig under åben himmel - i nægtende fald
i Smakkecenterets telt/lade
Langelands Jazzklub sælger vin, vand og koldt fadøl
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Se side 16 - 17
Lørdag den 11. oktober kl. 13.00 - 17.00

NO NONSENSE JAZZ TRIO m/Finn Odderskov
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
kl. 13 -14: Frokostbuffet
kl. 14 -17: Orkesteret spiller - dans
Entré: 170,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 23. september - torsdag den 9. oktober
Se side 18 - 19
Lørdag den 8. november - lille-lille-Mortens Aften

BASEMENT JAZZBAND
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
kl. 18.30: Buffet - ANDEBRYST m/TILBEHØR
kl. 20 - 23: Basement Jazzband - dans
Spise- og musikbillet: 220,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 14. oktober - torsdag den 6. november
Se side 22 - 23

ARRANGEMENTER 2008

Pinsedag, (søndag) d. 11. maj kl. ca. 12 - sidste færge

gul bagside af
program trykt
på forsiden

- samt på smakkecenteret på Strynø og igen
- på SKANSEN og på Ørstedspavillonen
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eller/og grillmad leveret af Nørhavegaard
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RIVERSIDE CITY BAND
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pak din madkurv ud på Smakkecenteret
- eller glæd dig til grillmad fra Nørhavegård

RIVERSIDE CITY BAND
Pinsedag (søndag) d. 11. maj kl. ca. 12 - sidste færge
Strynø-Picnic på Smakkecenteret, Strynø
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Arrangeret i samarbejde med Nordea, Rudkøbing
og Børne- og kulturudvalget, Langeland kommune

Småt er godt, en lille og vågen er bedre end en stor og doven, det
bliver en stor dag. Eksempler på sætninger som ofte bliver brugt i
daglig tale, men hvordan udregnes det egentlige størrelsesforhold?
Ja, Langfredag har jo en længde på nøjagtig 24 timer, og når vi
siger, Dirch Passer var en stor kunstner, hænger dette sammen
med, vi ved han målte næsten 2 meter fra top til tå.
Mere besværligt bliver det straks, når vi nu påstår, den evigt tilbagevendende succes med klubbens pinsearr. på Strynø er en stor fest.
Hidtil har det været svært at måle omfanget af det, gennem ca. 26
år, mest populære og omfangsrige af klubbens tilbagevendende arr.
Folk har bredt sig som en influenzaepidemi på hele græsområdet ved
Smakkecenteret, hvilket rent faktisk har resulteret i en til tider meget
træt halvfjersårsfødselslarentreopkræver, idet det ofte har været forbundet med meget lange vandringer i det som regel alt for høje yderområdegræs, når der skulle indkradses vederlag hele arealet rundt
generet af den næsten altid blændende og brændende sol.
Dette ellers så hyggelige job med go'dag - go'dag og velkommen til
hele familien. Det bli'r lige 280 kr. for alle 12 personer, - håber I får
nogle hyggelige timer - mange tak og velbekomme, blev noget og
meget nemmere ved sidste besøg. Der var nemlig foretaget en foranstaltning, så klubbens best. helt og nøjagtig kunne redegøre for de
fremmødtes arealstørrelse. Antallet har vi jo næsten altid kunne sjusse
os frem til, men af hensyn til Øens størrelse ville det være rart at
kende omfanget af mellem 150 - 250 glade mennesker.
Resultatet af målingen i 2007 viste et samlet arealforbrug på 164 m2.
64 m2 med hænke, tæpper og salgsboder placeret ved indgangen til
et 100 m2 stort telt fyldt med danselystne medl. og svingende god
jazz leveret af RIVERSIDE CITY BAND.
Således blev 2007 året, hvor det dokumenteret blev bevist, at jazzen
fylder 164 m2 med 164 deltagere til Langelands Jazzklubs Pinsepicnic,
pinsedag.
Nu osse med leverance af lækre burgere fra Nørhavegaard og Klubbens motto: Det tar' kun en eftermiddag, og vi vil så gerne, at I alle
kommer igen.
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STRYNØ-PICNIC - en STOR fest!

I tørre tal:
hvor meget fylder en succes?

spis - drik
slå ørerne ud ... og fødderne i gulvet

NO NONSENSE JAZZ TRIO + 1
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NO NONSENSE JAZZ TRIO m/FINN ODDERSKOV
Lørdag den 11. oktober kl. 13 - 17
Frokostjazz - orkesteret spiller fra kl. 14
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og Gine,
Rudkøbing/Svendborg fra tirsdag den 23. september
Pris: 170,- kr. incl. mad/musik
Tilmelding senest torsdag den 9. oktober
Arrangeret i samarbejde med Photocare, Rudkøbing

arranger dit eget surprise-party:
gi' et par billetter væk som ”julegave i utide"
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Men. Altså. KUN fem måneder efter Strynø-Picnic er vi på
banen igen, denne gang med en gang frokostjazz. Vi har sendt
Svend Erik i køkkenet med besked om at lave en buffet med
få, men gode råvarer som han så vil servere på 1. sal på
Skansen. Han antager at du vil være mæt efter en time, hvorfor vi har bedt Svendborgtrioen No Nonsens om til den tid at
indtage salens intimscene sammen med gæsten Finn Odderskov og hans saxofon.
Trioen selv - Jens Petersen (klaver), Torben Benthien (kontrabas) og Kim Kjær (trommer) kender du fra orkesteret Dixieland
Jubbilees, der var den musikalske ledsager til Irish Stew - også
på Skansen, men skærtorsdag i 2007.
For at deltage i Svend Eriks og de musikalske herres løjer
denne dag i oktober skal du blot sikre og betale et passende
antal billetter på forhånd, så ved Svend Erik hvor meget rugbrød han skal skære af - og hvor mange råvarer han skal
håndtere. Inviter din kone/mand/kæreste/nabo/svigermor/
(fortsæt selv) med og få serveret en dejlig frokost uden indkøb/opvask og en go' gang jazz ... live.
Detaljer? - se modsatte side

oktoberfrokostjazz

NÅR pinsejazzen er overstået - som i øvrigt slet ikke skal
OVERSTÅS - men nydes i alle måder - så trækker vi stikket ud
og holder en laaaang sommerferie. Ingen arrangementer - nul
jazz - nul ingenting. Vi springer jazzen i Centralgården over i
hvert fald i år, fordi vi synes for få fik/får glæde af sommersammenkomstenpåbrostenenebaghovedgaden. Pause. Måske
slut - med mindre en skare proselytter beder om/FORLANGER
at vi igen laver komforbiogfåenpåørerne-jazz.

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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Langelands Jazzklub er stabilt i kontakt med medlemmerne på 6251-2090 og via postkasser

FORMAND og SEKRETÆR:

Jens Cortsen-Møller, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2090.
Klubbens postadresse: Platanvej 12, 5900 Rudkøbing.
NÆSTFORMAND:

Jack Thomsen Stæhr, Dageløkke. Tlf. 6259 - 1301.
KASSERER:

Lene Arildslund. Tlf. 4051 - 6050.
Ole Krogh Steffensen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1516.
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.

oplagt
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Jazzbladet 2008 - udsendes i januar til
forventningsfulde medlemmer, sponsorer,
annoncører m.m.fl.
Redaktion: Jack Stæhr og Jens Cortsen-Møller.
Skrevet til duften af julebag stimuleret af varm te.
Trykkeriklargjort af John Jacobsen
- læg-ud-idé v/Søren Stidsholt.
Annonce-pushere: Tage Andersen, Bjørn Haaning, Ulrik
Stæhr, Flemming Knudsen, Ulla Lyhne og Jens CortsenMøller.
Tryk: Langelands Centraltrykkeri - januar 2008.

stadig vel

2008

Grundlag
t 1972 -

Rikke Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718.

år efter....

REVISOR:

Det er vores skyld ...

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:

BASEMENT JAZZBAND
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duften af andesteg - hviddækkede borde svingende jazzmusik - og festligt publikum

BASEMENT JAZZBAND
Lørdag den 8. november
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
kl. 18.00: dørene åbnes
kl. 18.30: spisning: ANDEBRYST m/tilbehør
kl. 20 - 23: Basement Jazzband spiller til dans
Billetsalg fra tirsdag den 14. oktober til senest
torsdag den 6. november hos SuperBrugsen,
Rudkøbing og hos Gine Rudkøbing/Svendborg
Spise/musikbillet: 220,- kr.
Arrangeret i samarbejde med Expert Rudkøbing a/s
og Ørstedspavillonen

I mangel af en gås kan man sagtens hugge hovedet af en and
og æde den som straf, fordi noget fjerkræ for mange år siden
røbede Martin af Tours, da han legede skjul i en gåsesti.
Langelands Jazzklub har stor ærbødighed for Mortens aften,
der synes at have lagt sig fast på en dato, der i kommende
sæson vil være en mandag - på den anden side mener vi ikke
ugedagen er velvalgt til de store fester.
Belært af gode erfaringer fra 2007 holder vi derfor
MORTENS AFTEN-ARRANGEMENT på ØRSTEDSPAVILLONEN
lørdag den 8. november 2008.
Igen i år bliver der forsalg af spise/musikbilletter og igen i år
kan man se hen til at Nørhavegaard fra sin grill vil servere
andebryster med alskens tilbehør. Foruden de festligt dækkede
borde i teatersalen vil der denne gang være hele to buffetter, så
alle hurtigere kan få noget på tallerkenerne.
Efter spisningen ryddes buffetterne væk og afslører dansegulvet. Musikken leveres i år af Basement Jazzband med
bopæle i København og omegn, hvor de i snart femten år har
underholdt med lytte- og dansevenlig, traditionel Jazzmusik.
Hvad enhver i øvrigt selv kan overbevise sig om ved at købe
deres sidste CD (Basement Jazzband CANAL STREET).
Sørg for, når du køber billetter, at blive skrevet på "den gule
liste" med navn, telefonnummer og antal billetter - så laver vi
bordplan og sørger for at I kommer til at sidde sammen.
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ANDESTEG m/tilbehør - og DANS

gå i byen med vennerne til
lille-MORTENS AFTEN på Ørstedspavillonen
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programændringer med tilbagevirkende kraft
- togdriften var også ustabil også det år

det skete/ikke i 2007

Da vi sidst puttede papir i Olympia'en for at skrive jazzbladet
2007 var det for at give dig besked om hvad vi havde planlagt
af arrangementer i årets løb. Det er sådan det sker: VI planlægger - DU får besked ... og så bliver det sådan.
Kundeservice. Troede vi.
For selv om opskriften var rigtig, og selv om det faktisk blev et
godt år, så var der meget der blev anderledes end vi havde
troet - på godt og ondt:
Som du kan læse på side 3 var noget af det gode at Ørstedspavillonen blev solgt/købt og nu kan fortsætte som øens største
kulturhus.
Vi VIDSTE at Niels Hausgaard IKKE ville besøge os i 2007, men
vi havde en tyrkertro på at så kom han i 2008. Nu konverterer
vi til en anden tro og håber det giver bedre resultat i 2009 eller
2010 eller ...
Derimod troede vi rent faktisk at det skulle lykkes at lokke den
91-årige Svend Asmussen til at træde op på ØP's scene, men
så fik den gamle herre lungebetændelse, og det er jo ikke noget
at spille violin for. Men vi er stadig i nær kontakt med hans forkarl, så hvem ved om det lykkes en dag med godt sommervejr?
A propos vejr - så har vi hørt en del snakke om det gode sommervejr i året der gik. Vel at mærke sol hver anden dag, mens
regnen stod i stænger og isklumper de øvrige.
Pinselørdag den 26. maj dannede således overgang mellem de
to udbredte vejrtyper, hvilket var (sole)klart fra tidlig morgen, så
Basie Big Bands åbning af sommeren blev aflyst kl. 8 samme
morgen. Heldigvis: præcis kl. 10.30 (se programmet) blev der
åbnet for sluserne over Ahlefeldtsgade - til præcis kl. 12.15,
hvor "koncerten" i den grad var slut.

Næste dag blæste det en halv fremmed fugl, men folk var fortrøstningsfulde og tog afsted til Strynø-Picnic. Jazzklubben
havde regnet (!) med at vi skulle indendørs i stakladen, men
vupti havde smakkecenterets folk rejst et 100 m2 stort telt, der
kunne rumme de fleste og gav læ for de, der satte sig udenfor
den åbne gavl. Der faldt ikke een dråbe regn, men der blev
ikke solgt mange is.
Til gengæld havde Nørhavegård god afsætning på lækker
grilmad.
ps: Teltet kan i øvrigt lejes til større havefester smakkecenteret leverer varen på en trailer, som de
sætter ombord på færgen - kunden med den store have
henter/bringer så teltet på havnen i Rudkøbing.
Det kan betale sig at annoncere i jazzbladet. Sidste år satte vi
dansegulv, bordplader og en del belysning til salg. Det blev
solgt på rekordtid, og det var jo godt - indtil november, hvor vi
selv skulle have brugt gulvet og måtte låne os frem - og det var
lidt skidt. Med fare for at vi selv får brug for det: vi har stadig
lidt gummikabler i 3 og 5 x 1,5 mm2 til salg.
Vi havde annonceret et arrangement med Swing Sisters i
november, men Fionia Bank lavede pludselig et tilsvarende
arrangement med de tre lækre damer i foråret - så det var
skidt. Så lavede vi vores arrangement om til en koncert med Ib
Glindemann med orkester og andebryster - og DET VAR GODT.
Nu har Post Danmark sat posttaksterne op igen - denne gang
med 20 - 25% for små almindelige forsendelser. Det har fået
os til at overveje en kontingentforhøjelse fra 1 kr. til 2 kr. ... på
livstid. Bladet skal jo ud.
Men vi fastholder den ene krone for at vise vejen:
Man skal ikke lade de små kunder betale for de store!
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gummikabler sælges

der sku' komme 3 sild - men de kom ikke
og så var de her alligevel

den korte version

26

genvej ad omveje
til indhold
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nyt årstal - resten genbrug
installerede annoncører
set i Ørstedsparken
set ved broen
en læser anmelder
årets første orkester
kniv, gaffel og taffelmusik
taksigelser
invitation til en kro (?) mv.
gid solen skinner i år
noget falder - andet stiger
... man ku' jo også gå i biffen
uheldigt sidetal
stof for udråbere og plakattegnere
service for medlemmer uden kopimaskine
det ku' ikke være på side 14
frokost i det grønne
nu med grillmad?
trio med gæst
buffet og en lille dans
flere annoncører - køb endelig hos dem
en enkelt rokade i navnelisten
køvenhavnermusikere
dagen før dagen før Martin gemte sig
hverken Niels eller Svend eller pigerne kom
men der var meget mund- og andet godt i 2007
GPS til jazzbladet, tekstet for læsere
idéside - til anskaffelser og oplevelser
med blik på annoncer

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

ØERNES
BEDEMÆND

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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Langeland
Østergade 7, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 44 45
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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

Spodsbjergvej 137 · Rudkøbing

Telefon 6251 1244

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

Langelands Centraltrykkeri · tlf. 62 51 12 08

www.thiele.dk

