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Østergade 33 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 15 70

Ørstedsgade 18 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 12 08
E-mail centraltrykkeriet@post.tele.dk

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Din lokale vinimportør
har vinene til ethvert formål

Rosengrenens Vinimport
Ellehaven 4B · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 23 88 · Fax 62 51 23 90

Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 50 10 72 · Fax 62 50 10 67

Langelands Slibe- og Maskinværksted
Peter Watson Petersen

Fremstilling og rep. af maskiner og maskindele 
for industri, landbrug, fiskeri etc.

Slibning af værktøj.

Fredskovvej 2  ·  5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 51 33  ·  Mobil 21 28 73 32
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HOTEL SKANDINAVIEN
Brogade 13 · Rudkøbing

Tlf. 62 51 14 95 · Fax 62 51 14 47

Nørregade 33 · 5900 Rudkøbing

62 51 11 30

reklame
elo jørgensen

Fuglsbøllevejen 17
DK-5900 Rudkøbing

Layout Udstillinger
Dekoration Serigrafi Skilte

Rudkøbing · Tlf.: 62 51 55 70
Svendborg · Tlf.: 62 22 55 14

Montage 2009  15/01/09  14:37  Side 2



Her ved årsskiftet går vore tanker til vore venner
i Grønland og vi sender mange nunatakker …

3

Dette er en leder.
Hvis tredie gang er “sædvane” - så er dette den sædvanlige
leder. På dette sted ledte vi for tre blade siden efter en mand
med en papkasse fuld af penge. Penge nok til at købe ØP for -
og penge nok til drive og renovere vores elskede Ørstedspavillon.
Og sidste år - på dette sted - kunne vi byde Steen Hauerbach
velkommen til øen og til ØP.
Det har været et fint samarbejde: han har huset, vi leverer
musikken. Plus at en masse andre mennesker igen har fundet
hjem i den gamle bygning. Øens største kulturhus er reddet!

I år har vi ikke været ude at lede.
Tvært imod - VI er blevet opledt.

En usædvanlig historie.

Forestil dig et af vore arrangementer. Musikerne er ved at stille 
op. Stemme instrumenter. Der høres sagte klirren af knive og
gafler - ved entréen kommer publikum - finder en god plads og 
hilser rundt på venner og bekendte.
Så henvender en deltager sig til bestyrelsen. Vedkommende
ønsker at være anonym (redaktionen kender vedkommendes
identitet), lad os kalde ham NN.
NN henvender sig og siger: jeg kan se i jazzbladet at I anvender
sponsorer - nu er det sådan at jeg sidder i bestyrelsen for en
fond, og vi vil faktisk gerne have lov at støtte Langelands Jazz- 
klub! Behageligt overraskede sætter vi os ned - ikke sådan at
vi ikke før har mødt en sponsor, men det har altid været på
baggrund af diskret opsøgende arbejde, så vi lytter.
NN fortsætter: Det handler om FONDEN FOR SLÆDEHUNDE-
NES VINTERDEPOT og vi kunne tænke os en sum på ...
Vi takker - endda flere gange - og har nu fundet ud af hvorfor
en hundredkroneseddel tit benævnes “en hund”.
Ved det arrangement blev vi ejere af indtil en håndfuld slæde-
hundeforspand - så nu kan vi køre derudaf ... tak!
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CAROLINE HENDERSON
Søndag den 1. marts kl. 15.00 - 17.00
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Gine, Svendborg fra tirsdag den 10. februar
Entré: 190,- kr.
Arrangeret i samarbejde med PhotoCare, Rudkøbing 
og Langelands Revyforening
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Hvert år afholdes et bestyrelsesmøde, hvor eneste punkt er
næste års program. Hvis der er flere afbud fra medlemmerne
kan det være en stor fordel, idet forslagene til kunstnere/musik-
navne ellers kan blive særdeles fantasifulde. Til årets møde
deltog 5 af bestyrelsens 9 medlemmer og efter en del vild hitten
på, blev osse foreslået Caroline Henderson.
Helt ude i skoven var min første tanke. Havde hørt navnet, men
derudover var jeg helt på bar bund og slet ikke positivt stemt.
Flovt, men indrømmet.
Fire voksne personer flød over i begejstret iver, og da jeg ikke
ville tabe ansigt, stemte jeg også for pigebarnet.
Godt ser hun jo ud. Flemming var som sædvanlig meget be-
kymret for økonomien, men modsat så er det efterhånden meget
svært at finde på nye navne til plakaten i en 37-årig jazzklub.
Når en sådan beslutning er taget er det ensbetydende med at
formand Jens skal på arbejde. Vi mener alle Jens gerne vil og
under alle omstændigheder er han skidegod til at få nogle
gode kontrakter hjem hver gang - hvilket også lykkedes med
Caroline Henderson.
Heldigvis har gule ærter altid været en af mine livretter. Tænk
hvor meget man var gået glip af, hvis første indtagelse af denne
ret først var sket i en alder af f.eks. 45 år?
Nu er jeg bare så ærgerlig over aldrig at have ejet en radio i
køkkenet af en sådan kvalitet, at jeg har haft mulighed for at
høre programværtens tale. I så fald ville jeg nemlig ha' vidst at
nogle af de melodier jeg har nynnet/skrålet med på var indspille
af en vis Caroline Henderson. Jamen for fanden da i 
Skulle der vise sig at være flere end jeg, der ikke aner når de
spiller Caroline Henderson i radio eller TV, osse selv om det får
ens hjerterytme op på 190, fantasien til bare at spæne afsted
og ens øresnegl til at smelte af fryd, ja så skal man bare sørge
for at høre ordentlig efter og dernæst ikke betænke sig på at få
anskaffet en billet - i god tid - til en af klubbens bedre (måske
bedste) og dyreste til dato.

hjernetrusten i Langelands Jazzklub har skrevet
klubbens dyreste kontrakt med en sangerinde 
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frokostjazz til uhørt lave 2007-priser:
VI SES på Skansen …... langfredag
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CHRISTIAN SØGAARD TRIO
Langfredag den 10. april kl. 13.00 - 17.00
Frokostjazz - trioen spiller fra kl. 14.00
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Gine, Svendborg fra tirsdag den 17. marts
Entré: 120,- kr. incl. mad/musik
Tilmelding senest tirsdag den 7. april
Arrangeret i samarbejde med H.C. Bøger & Papir
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Siden 2005 har Christian Søgaard Trio spillet over hele landet
med deres uimodståelige blanding af forskellige musikalske
genre. Lytteren kommer rundt i mange kroge af alverdens musik.
Fransk caféjazz, latinamerikansk dansemusik, grønlandsk polka,
skoldhede balkantoner og nyskrevede danske folkeviser.
Kombineret med den spilleglæde, der damper ud af alle instru-
menter, giver det et helt unikt udtryk. Snart smyger Christian
Søgaards harmonika sig vemodigt ind i tilhørerens hjerte og
gør det helt stille og lyttende. Snart gibber musikken i fødderne,
så de får lyst til at styrte sig hovedkulds ud på nærmeste danse-
gulv. De tre energiske spillemænd suser overlegent fra rap valse-
swing, over blåsort blues til fransk musette og livligt, synkoperet
stomp.

Christian Søgaard skriver en stor del af sin musik i tæt samar-
bejde med to af Danmarks fremmeste forfattere: sangskriveren
Pernille Plaetner og digteren og historiefortælleren Rune T. Kidde.
De på en gang enkle og iørefaldende melodier fremhæver
elegant de sansemættede og finurligt sammenskruede tekster.

Trioen har et nært forhold til Grønland og slår med glæde over
i et repertoire af traditionel grønlandsk musik. Sideløbende med
egne optrædener, kan trioen ofte opleves som backingband for
den grønlandske sanger Rasmus Lyberth, som de har turneret
med flere gange i Grønland.

Christian Søgaard er bl.a. kendt fra sit 12 år lange samarbejde
med Povl Dissing. Derudover har han i årenes løb spillet med folk
som Benny Andersen, Jesper Klein, Rune T. Kidde, Peter Bastian,
Chr. Sievert, Rasmus Lyberth og mange flere fra toppen af
dansk musikliv.
Jens Holgersen er en flittigt benyttet musiker inden for jazz og
folkemusik.
Michael Hansen er trioens originale dansk/grønlandske guitarist,
der tidligere har spillet i diverse kendte bands i Grønland.

Svend Erik på Skansen dækker op på sit frokostbord
med gode sildebidder, lidt lunt ... og nogle go'e oste
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sjældent har så få haft så mange
at takke for så meget
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FREMMEDORDBOGEN side 220:

'klingbøjtel (tysk Klingbeutel, af klingen lyde +
Beutel pung) pose (opr. med en lille klokke) på enden
af en stang, brugt til pengeindsamling i kirker.

Langelands Jazzklub er ikke i besiddelse af en klingbøjtel -
hverken med eller uden klokke, men har i årets løb diskret listet
rundt med en frugtplukker og prikket folk på skulderen. Vi har
således nærmet os Langelands Revyforening, H.C. Bøger &
Papir, SuperBrugsen i Rudkøbing, Svendborg Sparekasse i
Rudkøbing, Albani, Langeland Kommune, Nordea i Rudkøbing,
PhotoCare i Østergade, Musikcenteret under kulturministeriet,
Kulturregion Fyn, Expert Rudkøbing A/S og Fonden for slæde-
hundenes vinterdepot.

Selv om det ikke er første gang, så har resultatet været fantas-
tiskt: rundhåndet har de lagt sponsorkroner i posen, smilet og
sagt at de ville da gerne støtte jazzen på Langeland.

Vi har faktisk ikke fået nej en eneste gang, så nu har vi fundet
en lille lille klokke, som vi begejstret ringer med, mens vi takker 
så mange gange for de gode frugter.

Trods megen omtale i trykte og elektroniske medier af den
økonomiske afmatning gik bladets annoncepushere på gaden
for at tegne annoncer til dette blad. De vendte hjem med ordre-
bøgerne fulde, så også bladets økonomi hænger sammen. Vi
ringer påny med den lille nye klokke, takker - og foreslår at I
handler rigtig flittigt hos vore annoncører.
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

R U D K Ø B I N G
Bystrædet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 14 32

Restaurant

62 51 25 15
Torvet 9, 5900 Rudkøbing

www.dybendal.com

BONANNO
ØSTERGADE 10 · 5900 RUDKØBING

TLF. 62 51 32 93

RUDKØBING VARMEVÆRK A.M.B.A.
STRANDLYSTVEJ 12 · 5900 RUDØBING

TLF. 62 51 21 42 · FAX 62 51 42 21

ÅBNINGSTIDER: Mandag og tirsdag kl. 12-18
Onsdag til fredag kl. 10-18 . Lørdag kl.10-15
                                               Søndag kl. 11-14

BLOMSTER- & GÅRDBUTIK
Peløkkevej 3 . Rudkøbing . Tlf. 30 68 29 73

www.agavenblomster.dk

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

Havnegade 3 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 30 30
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Side10-pigen støttes af
Basic Big Band
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BASIC BIG BAND
Pinselørdag den 30. maj kl. 10.30 - 12.15
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med SuperBrugsen,
Rudkøbing og Svendborg Sparekasse, Rudkøbing
afdeling
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TIDSPUNKT Lørdag den 30. maj - pinselørdag
kl. 10.30 - 12.15

STED Matr. nr. 27æ Rudkøbing markjorder
beliggende Ahlefeldtsgade 5/Østergade 39
i daglig tale: Brugsens Torv

VEJRET Ifølge DMI er der overordentlig udsigt til forårssol
med temperaturer afstemt efter folks påklædning -
kun ubetydelige skyer i det fjerne og 2 til 3 kåde
fuglefløjt

ANLEDNING Basic Big Band står opstillet for gud ved hvilken
gang med ivrig dirigent og vellydende sangerinde

REPERTOIRE kunne være: Basic in E-flat
Hayburner
Home cooking
All of me
The girl from Ipanema
Birdland
I'm beginning to see the light ...

SPONSORER også for gud ved hvilken gang og tak for det:
SuperBrugsen, Rudkøbing og
Svendborg Sparekasse, Rudkøbing afdeling

PUBLIKUM rytmisk småsteppende folk i alle aldre med smil på
læberne gående til og fra weekend-indkøb
- opstandsende ved synet af venner og bekendte
- småsnakkende mens de nyder stemningen

ENTRÉ Gratis og åben for alle - takket være sponsorerne 

ARRANGØR Langelands Jazzklub

Tørre tal og koncise oplysninger
om forårets komme i Rudkøbing 11
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

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

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

K O M  O G  V Æ R  T I L

www.langeland.dk

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

BIO LANGELAND
GRØNNEGÅRDEN 9
5900 RUDKØBING
6251 1700
www.biolangeland.dk
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LAURINE har ringet. Lige pludseligt - en dag lige før nytår, hvor
vi skulle have gæster og egentlig slet ikke havde tid til at tale i
telefon, men det kunne hun jo ikke vide.

Du husker Laurine? Det er hende der er gift med Ernst. Sammen
bor de på Tåsinge og er nogle rigtig rare mennesker. Det var
dem der ikke ville være medlemmer af jazzklubben, men da de
hørte det kun kostede en krone - på livstid - grinede de lettede,
meldte sig ind og betalte 50 kr. i overpris. Siden har de været
til en masse arrangementer.

Nå, men Laurine - hun hedder slet ikke Laurine og han hedder 
heller ikke Ernst, de vil bare gerne være anonyme - Laurine
ringede fordi hun ikke kunne vente på at jazzbladet kom, og nu
ville hun lige høre om vi havde fået Niels Hausgaard på krogen,
fordi selv om der var længere til Rudkøbing, så ville de hellere
høre ham her fordi det var meget hyggeligere end i Svendborg
eller i Odense. De havde set hans film med de bare tissemænd
7 gange - bare for at støtte ham - så nu ku’ han vel nok komme
til Rudkøbing.

Jeg måtte jo desværre sige at Hausgaard heller ikke kunne få
tid til at optræde på ØP i 2009 - til gengæld lovede jeg hende
at skrive et pænt brev om problemet til Niels Hausgaard og
sende det med rigtig post med frimærke på, så han kunne for-
stå at vi altså SÅ gerne vil møde ham igen.

Samtidig kunne jeg jo så fortælle hende om at vi blandt andet
får besøg af Caroline Henderson (hun bestilte to billetter med
det samme) og at vi - ud over andre gode tilbud - også får Ib
Glindemann og hans orkester at høre, endda på hans 75-års
fødselsdag!

Det mente Laurine var rigtig gode nyheder, så alt i alt tror jeg
hun var tilfreds, da hun ringede af.

Ernst og Laurine - vore to gode venner på Tåsinge - 
har bestilt billetter til Caroline Henderson
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Søndag den 1. marts kl. 15.00 - 17.00

CAROLINE HENDERSON
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 190,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 10. februar
Se side 4 - 5

Langfredag den 10. april kl. 13.00 - 17.00

CHRISTIAN SØGAARD TRIO/FROKOSTJAZZ
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
kl. 13.00 - 14.00: Frokostbuffet
kl. 14.00 - 17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 120,- kr. incl. mad/musik
Billetsalg: tirsdag den 17. marts - tirsdag den 7. april
Se side 6 - 7

Pinselørdag den 30. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
dirigent Claus Bjerregaard
Gadekoncert på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 10 - 11 

For enhver smag: koncert i topklasse -
frokostjazz for danseben - gågadekoncert i pinsesol
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udtages forsigtigt
opmagnetiseres på køleskab/
opnåles på opslagstavle
til daglig opdatering
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For enhver smag: koncert i topklasse -
frokostjazz for danseben - gågadekoncert i pinsesol
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Søndag den 1. marts kl. 15.00 - 17.00

CAROLINE HENDERSON
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 190,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 10. februar
Se side 4 - 5

Langfredag den 10. april kl. 13.00 - 17.00

CHRISTIAN SØGAARD TRIO/FROKOSTJAZZ
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
kl. 13.00 - 14.00: Frokostbuffet
kl. 14.00 - 17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 120,- kr. incl. mad/musik
Billetsalg: tirsdag den 17. marts - tirsdag den 7. april
Se side 6 - 7

Pinselørdag den 30. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
dirigent Claus Bjerregaard
Gadekoncert på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 10 - 11 
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- samt på smakkecenteret på Strynø og igen
- på SKANSEN og på Ørstedspavillonen
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Pinsedag, (søndag) d. 31. maj kl. ca. 12 - sidste færge

RIVERSIDE CITY BAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller proviant fra Smakkecenterets café
Musik og dans under åben himmel -
hvis dårligt vejr: i Smakkecenterets telt/lade
Der sælges vin, fadøl, vand og kaffe
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Se side 16 - 17

Søndag den 27. september kl. 15.00 - 17.00

IB GLINDEMANNS ORKESTER
orkesterlederen fejrer sin 75-års fødselsdag sammen med os
på Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing 
Entré: 190,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 8. september
Se side 18 - 19

Lørdag den 7. november - “Bette-Mortensaften”

THEIS's JAZZBAND
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
kl. 18.30: Buffet - ANDEBRYST m/TILBEHØR
kl. 20.00 - 23.00: Theis's Jazzband - dans
Spise- og musikbillet: 220,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 13. oktober - torsdag den 5. november 
Husk at blive skrevet på “den gule liste” ved billetkøb!
Se side 22 - 23
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I  N  D  F  A  L  D  S  P  A  P  I  R
til notering af geniale idéer, strøtanker
og helt almindelige ting, der skal huskes
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Pinsedag, (søndag) d. 31. maj kl. ca. 12 - sidste færge

RIVERSIDE CITY BAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller proviant fra Smakkecenterets café
Musik og dans under åben himmel -
hvis dårligt vejr: i Smakkecenterets telt/lade
Der sælges vin, fadøl, vand og kaffe
Entré: 70,- kr. + evt. færgebillet
Se side 16 - 17

Søndag den 27. september kl. 15.00 - 17.00

IB GLINDEMANNS ORKESTER
orkesterlederen fejrer sin 75-års fødselsdag sammen med os
på Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing 
Entré: 190,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 8. september
Se side 18 - 19

Lørdag den 7. november - “Bette-Mortensaften”

THEIS's JAZZBAND
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
kl. 18.30: Buffet - ANDEBRYST m/TILBEHØR
kl. 20.00 - 23.00: Theis's Jazzband - dans
Spise- og musikbillet: 220,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 13. oktober - torsdag den 5. november 
Husk at blive skrevet på “den gule liste” ved billetkøb!
Se side 22 - 23

færge- og smakkejazz med madkurv - Ib Glindemanns Orkester,
nu med fødselsdagslagkage - Bette-mortensaften m/andesteg
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madkurve, tæpper og solhatte anbefales på det varmeste
- forplejning kan eventuelt købes i smakkecaféen
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RIVERSIDE CITY BAND
Pinsedag (søndag) d. 31. 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
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Mens jeg sidder og skriver disse linier nærmer julen sig med
hastige skridt. Vi er begyndt på december måned og alle stres-
ser rundt for at nå det som alle må nå, nemlig at være klar til
julen. Mærkeligt hvorfor der netop skal nås så meget op til julen.
Selv ser jeg vældigt frem til den 21. december som er årets
korteste dag. Ikke et mål i sig selv, men det betyder at vi igen
går de lyse timer i møde. Vel - der går en rum tid inden det kan
mærkes, men bare bevidstheden om at foråret er på vej kan
give fornyet energi på en mørk vinterdag. Foråret betyder også
at vi kan se frem til Pinse og ikke mindst Strynø Jazz, som er
blevet en hyggelig Pinsetradition, hvor vi mødes med familie og
gode venner og nyder musik og medbragt mad i det fri.
Gyldne dråber kan købes på stedet i rigelige mængder til at
skylle efter med. Ja det vil sige - i 2006 var tønderne tæt på at
blive tømt for mjød. De sidste dråber blev vredet ud af hanerne
på færgen hjem til Rudkøbing. I 2007 og 2008 har vi desværre
ikke kunnet deltage.
Pinsen 2007 var ellers nøje planlagt. Vi skulle mødes med gode
venner i et sommerhus på Langeland Pinselørdag og så følges
ad Pinsedag til Strynø. Men vi hyggede os til langt ud på natten
og “søsygen” meldte sig allerede da vi skulle til køjs. Vi var alle
enige om at det ikke ville være klogt at bevæge os ud på det
store hav med Strynøfærgen næste dag.Det blev i stedet en tur
ud på Ristinge Klint. Dejlig travetur med helbredende virkning
på kroppen. Hvis jeg husker rigtig, blæste det i øvrigt meget
Pinsedag 2007. I 2008 stod den på konfirmation, så der var vi
lovligt undskyldt, men i 2009 er kalenderen endnu tom den 31.
maj, som er Pinsedag. Vi håber vejret er med os så der igen bli-
ver brug for både stråhat og faktor 25. Vi glæder os til sammen
med familie og venner at se det grønne område ved Smakke-
centret på Strynø fyldt med glade PinseJazzstemte mennesker.
Og … vi skal selvfølgelig en tur op til øens gadekær og mærke
den rigtige ø-stemning.
Vi ses. Venligst

Annette og Jens / Midtfyn

Så er det snart Pinse
Vinterhilsen fra medlemmer på Fyn
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Ib Glindemann er født 27. september 1934 …
sammenlign med nedenstående koncertdato!
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IB GLINDEMANNs ORKESTER
Søndag den 27. september kl. 15.00 - 17.00
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Gine, Svendborg fra tirsdag den 8. september
Entré: 190,- kr.
Arrangeret i samarbejde med Fonden for slæde-
hundenes vinterdepot
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Første gang at jeg oplevede Ib Glindemanns orkester var
engang sidst i halvfjerdserne så vidt jeg husker. Det foregik på
Plænen i Tivoli og jeg var meget fascineret af musikken, men
var samtidig meget imponeret af det næsten akrobatiske
kropssprog som Glindemanns benyttede sig af som leder af
orkestret. Anden og næste gang jeg fik lejlighed til at nyde
hans musik, var i november 2007 på Ørstedpavillionen. Og
tænk sig, han var stadigvæk næsten ligeså smidig som første
gang (for ca. 30 år siden) når han stod der foran sit utrolig vel-
spillende band. Nu er det at lede et orkester jo ikke kun at
svinge taktstokken, gad forøvrigt vide om han i det hele taget
har en sådan? Det er mindst lige så vigtigt at kunne samle
nogle dygtige musikere, tilpasse noderne og arrangere det hele,
så det går op i en højere enhed til glæde for publikum og de
udøvende. Og det kan Glindemann og hans besætning til fulde.
Privat har jeg stor fornøjelse af at møde Ib næsten dagligt når
han handler i SuperBrugsen. Udover at han er utroligt kvalitets-
bevidst, køber for eksempel økologiske varer alle de steder
hvor det er muligt, giver han mig ofte inspiration til mine egne
kødgryder.
Vi får selvfølgelig også en god musiksnak, samtidig med at vi
klarer verdenssituationen på den måde som vi nu bliver enig
om er bedst. Vi er ikke altid enige, f.eks. har jeg måske hørt et
stykke musik, som jeg synes om, men som Ib kalder “tæppe-
bankermusik”. Hertil skal det dog siges, at han respekterer, at
jeg nogen gange har en anden smag eller mening. Vi er begge 
tilflyttere til øen, og har tillagt os en lille sød bemærkning, som
vi ofte joker med, nemlig det langelandske udtryk: “det går
aller”. Nå, det er jo gået meget godt: Ib med musikken og mig
med Brugsen. En af årsagerne kunne jo være som Glindemann
siger: op med humøret gutter, bare det swinger.

Forklædt som økologisk grøntsagshandler
skriver Bent-SuperBrugs om Ib Glindemann's orkester:
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Bygaden 71 · Tullebølle

Tlf. 62 50 12 03

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Ahlefeldtsgade 5 - 5900 Rudkøbing
Telefon 62 51 13 54

Østergade 29
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 42 20

diamantgradererEksamineret

Østergade 34 · Tlf. 62 51 11 19

Østergade 29
Rudkøbing
Tlf. 62 51 42 20

Østergade 54 - 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 5129

SALG AF KOKS, BRIKETTER
GRUS OG STEN SAMT UDLEJNING AF

CONTAINERE

TLF. 62 51 32 21 · BILTLF. 40 15 49 23

Vognmand Torben Skov Jensen
Spodsbjergvej 211 · Rudkøbing
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Langelands Jazzklub har kobbernavlestreng med
kaldenummer 6251 - 2090, samt brevsprække i døren
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FORMAND og SEKRETÆR:
Jens Cortsen-Møller, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2090.
Klubbens postadresse: Platanvej 12, 5900 Rudkøbing.

NÆSTFORMAND:
Ole Krogh Steffensen, Rudkøbing. Tlf. 5129 - 8090.

KASSERER:
Lene Arildslund. Tlf. 4051 - 6050.

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Jack Thomsen Stæhr, Dageløkke. Tlf. 6259 - 1301.
Bjørn Haaning, Lindelse. Tlf. 6250 - 1232.
Tage Andersen, Longelse. 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.

REVISOR:
Rikke Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718.

Jazzbladet 2009 - udsendes i januar til
nyhedshungrende medlemmer, sponsorer,
annoncører m.fl.
Redaktion: Jack Stæhr og Jens Cortsen-Møller,
samt korrespondenter på 3 fynske øer.
IT’s oversat af John Jacobsen
Dæsajnet af Søren Stidsholt Nielsen.
Annonceløbere: Tage Andersen, Bjørn Haaning, Ulrik Stæhr,
Flemming Knudsen, Ulla Lyhne og Jens Cortsen-Møller.
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husk at købe billetter til “BETTE-MORTENSAFTEN”:
NØRHAVEGÅRD serverer ANDEBRYST M/LÆKKERT TILBEHØR
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THEIS's JAZZBAND
Lørdag den 7. november
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Buffet - ANDEBRYST m/TILBEHØR
Kl. 20.00 - 23.00: Theis's Jazzband - dans
Spise- og musikbillet: 220,- kr.
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Gine, Svendborg fra tirsdag den 13. oktober - 
torsdag den 5. november
Husk at blive skrevet på “den gule liste”
Arrangeret i samarbejde med Expert Rudkøbing a/s
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“Så har vi fan'me set det med” udbrød Theis og Peter, hen-
holdsvis Jensen og Nyegaard i munden på hinanden, da de så
den gule plakat for den første Langelands Festival dengang i
sommeren 1978. Øverst stod Wasa Express, Sve., Stig Møllers
Band, DK og Five Hand Reel, Sct. med store fede typer. Først
derefter med mindre typer: Theis/Nyegaard Jazzband efterfulgt
af navne på to lokale rockbands. Det mente de to herrer godt
nok måtte være en trykfejl.
Plakaten reklamerede som sagt for den 1. Langelands Festival,
hvilken Torben Rasmussen og undertegnede var ophavsmand
til. “Manegen 78” var navnet og sammen med Roskilde og Midt-
fyns således den tredie af slagsen i Danmark dengang. Ikke
noget med vilde dyr og tilskud fra hverken kommunen eller
bryggerier. Ingen hjælp fra sportsforeninger eller større bevågen-
hed fra øens handlende, men altså med et jazzband på plakaten
samt et efterfølgende underskud på 20.000 kr., som Torben og
jeg betalte af egen lomme.
Theis/Nygaard Jazzband har efterfølgende gæstet jazzklubben
flere gange og har hver gang leveret en særdeles meget høj
kvalitet af traditionel jazz, med en lyd, som ikke mange bands
kan gøre dem efter.
I mellemtiden har Peter Nyegaard sagt sine “sidste få ord til
pressen”. Peter døde i 1990 og med ham mistede vi en af
dansk jazz's store personligheder, som virkelig formåede at
håndtere en trækbasun - men heldigvis fostrer Danmark til sta-
dighed nye og dygtige musikere, og m.h.t. Theis/Nyegaard
Jazzband, ja så er i dag kun navnet ændret. Den store udstråling,
den smittende musikglæde, samt den helt enestående lyd er
således stadig kendetegnende for et jazzorkester med stort set
samme besætning som for 35 år siden. Luk øjnene, og lyden af
Theis Jensens hæse stemme og utrolige trompet fortryller dig i
en fantastisk oplevelse, hvor selveste Louis Armstrong føles
kaldt til live igen.

- og efter et lukullisk måltid 
polerer vi dansegulvet til god, traditionel jazzmusik 
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billedkunst og grafisk produktion
- og så et par dage med jazz
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Introduktion
I de sidste  mange år har der under Langelandsfestivalen lydt
glade jazztoner på Gåsetorvet i Rudkøbing. Det skyldes ikke
Langelands Jazzklub, men Jette Høgh og Manfred Wolf fra
Galleri Kobolt og Grafisk Produktion, der har opslået deres eget
jazztelt på stedet. Rigtig godt initiativ og arrangement, som vi
har bedt de to arrangører skrive om:

Det hele startede egentlig for otte år siden til By Night. Vi syntes,
at vi skulle bidrage med noget her på Gåsetorvet, når vi nu
alligevel havde åbent om aftenen.Vi kendte nogle unge men-
nesker fra Svendborg Gymnasium, som vi vidste, havde dan-
net en musikgruppe og vidste, at de alle var bare kanon gode
til at spille. Ja, selv jazz kunne de. De havde intet navn, derfor
kaldte Jette dem: “Mors Drenge”. Der blev sat nogle borde og
stole op på pladsen. Måske til 30 mennesker, og de spillede
under H.C. Ørsteds statue.

Nogle år efter lånte vi så en ladvogn, hvor de unge kunne spille
fra. Det var nemlig ikke sjovt, når det regnede og blæste. De
kunne næsten ikke holde på instrumenterne.

Så var der Langelandsfestivalen. Vi syntes, det var forkert, at
man ikke brugte Gåsetorvet til noget under festivalen. Der kom
mange mennesker forbi, når de fra pladsen skulle ind til Rud-
købing. Hvad med at lave et jazzarrangement? Det skulle selv-
følgelig blive større end By Night. Vi var klar over, at det krævede
meget mere plads til ca. 200 mennesker, musik over to dage,
personale og selvfølgelig penge. Mange penge.

Vi fik en flot opbakning af vore lokale sponsorer samt Albani
bryggeri. Det var ikke let at komme i gang med at finde bands,
skaffe telt og finde ud af de forskellige bevillinger, man skulle
bruge til sådan et arrangement.
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Det kom nok lidt bag på mig, at musikere skulle have så mange
penge. Men med gode argumenter og lovning om, at de må
komme igen til næste år, lykkedes det os at komme i gang.

Med et kæmpe underskud. Men, lysten driver værket og vi vidste,
at vi ikke gjorde det for at tjene penge, men for at gøre noget
for byen. Og så savnede vi de gode jazzdage hos Frits i Bro-
gade. Hvis vi igen kunne samle folk til nogle gode jazz-oplevelser,
ville vi fortsætte.
Som det er de fleste bekendt, har vi nu lavet vores arrange-
ment i mange år og ville også have lavet det i dette år, selv
om Langelandsfestivalen ikke fandtes mere, som det jo var lige
før skete, og måske også sker næste år. Vi håber at fortsætte
mange år endnu med vores to jazzdage, men vil nok flytte
dagene til lørdag og søndag i stedet for som nu mandag og
tirsdag.

Det som kom bag på os, var og er den store opbakning fra vores
lokale, som kommer her de dage. Vi tror, at 80% er lokale til-
hørere. Og det fortæller jo, at vi har brug for disse jazzdage.

Dette år er der jazz mandag den 27. og tirsdag den 28. juli fra
kl. 15.30 til 22.00.

I skrivende stund har vi ikke alle aftaler klar, men det bliver igen
fire bands. Vores “husorkester” “Doc Houlind & All Stars” afslutter
igen tirsdag aften.
Vi håber, der kommer mange igen til vore jazzdage her på
Gåsetorvet og vil bakke op om vores arrangement. Og så håber
vi som resten af Danmark, og i særdeleshed Langeland, at vi
kan få godt vejr, som jo betyder enormt meget for hele afviklingen
af festivalen. På gensyn.

Og tak til Langelands Jazzklub, at I bakker op om vores jazz
på Gåsetorvet.

og mens Langelandsfestivalen buldrer i baggrunden
lytter H.C. Ørsted smilende til jazzen
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INDEX
1 logo mv.
2 de betjener dig - anytime
3 cold dogs
4 - og så kan hun synge
5 årets første koncert
6 fra Grønland til Skandinavien
7 - så kan man godt blive lidt sulten
8 hvad frugtplukkeren gemte
9 kogekonesko med fjernvarme

10 pige i pinsesol
11 tilbehør til samme
12 hold antennerne ude
13 Laurine har ringet
14 det er her det sker
- nyt fra PR-afdelingen
15 her sker der noget igen
16 madkurve og hornmusik
17 vinterbrev om sommertid
18 heldigt sammenfald af datoer
19 den akobatiske dirigent
20 en stær i bageriet er bedre end ...
21 de tilstår at have gjort det
22 novembermusikanter
23 go'e sager på grillen
24 der er (også) andre der kan
25 H.C. Ørsted ser på det hele
26 overblik for de der har læst bladet
27 den rette stemning
28 det ta'r kun et øjeblik

hvis du kan finde noget nedenfor
kan du finde det foran
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

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

JOHNNY GREEN NYBORGVEJ 16
Nyborgvej 16  Svendborg  6222 0866

www.pianoer.dk

PIANOER

SALG

SERVICE

UDLEJNING

Bay Sko

Østergade 32

5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 11 22

Fax 63 51 00 25
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AT
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·
Klinik for fodterapi

v/Mona Thomsen
Ørstedsgade 26

Rudkøbing

Tlf. 20 26 62 99

Smart tøj til voksne piger - str. 34-56

WWW.POULA-JETTE.DK

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
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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Østergade 9 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 28

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

Vi 
kommer 

Ring
62 51 10 13

Birger Groth Larsen
Jens Winthers Vej 34

Rudkøbing

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

Spodsbjergvej 137 ·  Rudkøbing

Telefon 6251 1244
®

www.thiele.dk

Møllergade 14
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 21 42

Torvet 11
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 37

...bedst i længden

Brogade 7 · Postboks 59 · 5900 Rudkøbing
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