Grundlagt 1972 - stadig veloplagt 38 år efter....

2010

Layout Udstillinger
Dekoration Serigrafi Skilte

elo jørgensen
reklame
Fuglsbøllevejen 17
DK-5900 Rudkøbing

Langelands Slibe- og Maskinværksted
Peter Watson Petersen
Fremstilling og rep. af maskiner og maskindele
for industri, landbrug, fiskeri etc.
Slibning af værktøj.

Østergade 33 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 15 70
HOTEL SKANDINAVIEN
Brogade 13 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 14 95 · Fax 62 51 14 47

Fredskovvej 2 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 51 33 · Mobil 21 28 73 32

renens Vinim
ng

Din lokale vinimportør
har vinene til ethvert formål
rt
po

Rosengrenens Vinimport
Ellehaven 4B · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 23 88 · Fax 62 51 23 90

Bassemandsvej 25
5900 Rudkøbing

21 43 01 39

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

Skovsbovej 22 . 5900 Rudkøbing
Telefon 62 50 10 72 . Telefax 62 50 10 67
info@simonrisbjerg.dk . www.simonrisbjerg.dk

Nørregade 33 · 5900 Rudkøbing

62 51 11 30

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Ros
e

3

En fod der vipper ikke af rastløshed men i en inciterende takt
fordi den må og vil danse To musikere på scenen der midt under bassistens solo snakker
lidt mens de ler til hinanden En gaffel der vellystent tøver mens den vælger mellem et stykke
flæskesteg med svær eller en lun frikadelle ved en frokostbuffet Den åndeløse tæthed i en stor forsamling der lytter som med et
fælles øre til et enkelt instrument hvor en gudbenådet musiker
leger Stemningen af forventning på færgen hvor motorens monotone
og hastige udstødning blander sig med lige dele musik før den
af vinden hvirvles bort til medsejlende lystbåde Ansigter der nikker og smiler bagefter mens kroppene kæmper
med at få overtøjet på igen Duften af solgrønt græs hvor fadøl behændigt navigeres uden
om legende børn og halvt blottede yndigheder drapperet på
tæpper i alle tern Gensynet i brugsen eller på byens gader med hastige og velmente bemærkninger om da vi mødtes i musikken - alt sammen DET der er klubbens idé og det der får os til at
sige: velkommen til 2010!

Ode til glæden

En ny sæson står foran os tag vennerne med - vi ses!

Niels Lan Doky
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Han har optrådt med et utal af verdensmusikere
- i marts kan han opleves live på Langeland

NIELS LAN DOKY
Søndag den 7. marts kl. 15.00 - 17.00
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gjerritsgade, Svendborg fra tirsdag
den 9. februar
Entré: 250,- kr.
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Vi er stolte - I bliver overvældede. Der er igennem tiderne tænkt
mangt og meget af bestyrelsen i Langelandsjazzklub. Også
tidspunkter, hvor der er blevet tænkt stort - meget stort, for som
tidligere nævnt, se bladet årgang 2009, har det ofte været svært
med hitten på, når årsprogrammet skulle planlægges. Oscar
Peterson, ja, hvorfor ikke - Niels Henning havde vi jo, igennem
flere besøg, et godt venskab til, så hvorfor ikke dem begge - de
var jo trods alt makkerpar. Vi kom faktisk så langt i forhandlingerne, at billetprisen var fastsat til kroner 800,- men ak, ja, resten
af historien kender vi jo alle desværre.
Så er det jo heldigvis sådan, at i den nulevende verden, at der
stadig bliver tændt nye stjerner af gudsbenåede fantaster, og
som afløser for O.P. har vi således fundet et verdensnavn i absolut samme klasse og fra samme verden. Navnet er Niels Lan
Doky. Vi vil jo så gerne forkæle Jer medlemmer, og når en pave,
Johannes Poul 2., dronning Margrethe, Nielson Mandela o.m.a.
har vist begejstring, kan I roligt møde op, og skulle man også
være interesseret i trommespil, ja så har Niels en af verdens
bedste med: Alex Riel.
Morten Ramsbøl, en ung knøs på bare 40 år, vil til arrangementet stå og slå sig løs med en jordnær kontrabas. Dette vil så også
blive det eneste jordnære fra denne unge mand, fordi hans evner
- for os heldigvis musikalsk, rækker langt, langt højere end andre
af samme race.
Hvis man kan tale om creme for øregangen, vil der denne aften
blive serveret creme de la creme med supplement.

ØP på det musikalske verdenskort

Han har instrueret filmen “Between a smile and a tear”
og han er også forfatter - på ØP spiller han på flygel

Nissen Sørensen Jazzkvartet
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Svend Erik på Skansen er klar langfredag:
frokostbuffet - efterfulgt af danseklar jazz

NISSEN SØRENSEN JAZZKVARTET
Langfredag den 2. april kl. 13.00 - 17.00
Frokostjazz-kvartetten spiller fra kl. 14.00
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gjerritsgade, Svendborg fra tirsdag den
9. marts - seneste tilmelding: tirsdag den 30. marts
Entré: 150,- kr. (mad + musik)
Kl. 14: musikbillet v/døren 100,- kr.
Arrangeret i samarbejde med H.C. Bøger & Papir
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Der er mange grunde til, Langfredag altid (næsten) har været
en jazzens dag. I 70’erne var det fordi, den var meget hellig og
offentlige arr. derfor ikke var tilladt, men fordi jazzklubbens arr.
kun var for medlemmer, og altså ikke off., var det der, folk fra nær
og fjern kom for at høre musik og danse efter endt kirkegang
denne dag. Disse regler er nu mere lempelige, men mængden
af påskedage er de samme som før. Mange er “hjemme” på
påskeferie og nyder samværet i familiens skød. Gamle skolekammerater mødte man tidligere til jazzklubbens arr. Og hvorfor ikke gøre dette igen.
Der er gudstjeneste i Rudkøbing kirke fra kl.11-12 (tjek dog kirkebladet). Hotel Skandinavien ligger i Brogade, skråt over for
kirken. Svend Erik stiller en lille lækker påskefrokost frem på ta’
selv bordet, og vi sørger for et særdeles danseklart orkester.
Således skulle rammerne være optimale til 4 timers hyggeligt
samvær, men foruden skolekammerater, også den kære familie.
Underholdningen leveres af Nissen Sørensen Jazzkvartet, og
det band er der nok ikke mange der har hørt om, - det havde vi
heller ikke, men vi vil jo gerne præsentere fynske kunstnere, og
hvem er mere fynsk, og garant for god underholdende jazzmusik, end Jens Holgersen? Tro mig, de tre andre har vi set i
andre gode sammenhæng før, men de påstår selv de hygger
sig i denne konstellation - og det er med sikkerhed, denne hygge
spreder sig ud i hele salen på:
Hotel Skandinavien, Langfredag, 2. april. Kl. 13.00 - 17.00.
Entrè kr.150,- inkl. lækker frokost.

Nissen og Sørensen med tromme og bas

Anders Senderovitz kommer om lidt (se billedet)
- han er ved at bære trommer ind
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De har slidt og de har slæbt er det din tur nu?

November 2012 kan Langelandsjazzklub fejre sit 40 års jubilæum. Dette er i sig selv en kæmpe bedrift, som ikke mange af
danmarks jazzklubber kan bryste sig af. En større bedrift er dog
måske, at der i klubbens bestyrelse stadig, som i 1972, sidder
de samme fem personer.

Generationsskifte!

Alle fem er i mellemtiden, af gode grunde, blevet gråhårede,
bedsteforældre og mere eller mindre løbet tør for nye ideer til
den gamle klubs arrangementer.
Skriften på væggen har stået lysende klar i flere år, og nu er vi
så nået dertil, hvor også konsekvenserne skal tages.
Der mangler nye kræfter til nye tiltag, for selvom klubben nu 38
år efter start, stadig formår at tilbyde gode arrangementer, ja
så har vi altså indset, vi bør give den fornødne plads, så yngre
interesserede, kan gøre deres evner gældende og dermed føre
klubben videre de næste 40 år.
Interessen for jazzmusik iblandt helt unge, har vist sig værende
stigende de senere år. Dette både på scenen og i salen, og vi
tror derfor, hvis budskabet om en af landets mindste og måske
ældste jazzklub, skal vække ungdommens interesse, skal denne
del af befolkningen aktivt ind i en ny bestyrelse og få mulighed
for at sætte sit præg i et omfang som gør, at gennemsnitsalderen
iblandt publikum atter kan komme under - skal vi sige 30 år,
hvilket jo desværre ikke har været tilfældet de sidste årtier.
Opfordringen skal derfor lyde: Mød blot op til den årlige generalforsamling i februar - VI VIL JER INTET ONDT!
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ØHAVETS SMAKKECENTER
Strynø

TLF. 50981306/60778865
WWW.SMAKKECENTER.DK

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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Basic Big Band har slidt mange dirigenter op
og næsten lige så mange sanginder

BASIC BIG BAND
Pinselørdag den 22. maj kl. 10.30 - 12.15
på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med SuperBrugsen,
Rudkøbing og Svendborg Sparekasse, Rudkøbing
afdeling

Ole Mørch, der spillede ragtime og klubbens senere så berømte
gadeklovn, havde deres debut ved denne lejlighed. Forklædt
som civilpersoner, delte de løbesedler ud til Byens borgere og
Øens turister. Således blev dette starten på en række af meget
succesfulde og berømte Strandgårdsjazzarrangementer, til hvilke
Marianne og Frits lagde rammer til. Fessor var på plakaten, og
klubbens økonomi blev reddet på stregen. Jeg mener for øvrigt,
Søren og undertegnede havde stillet en underskudsgaranti,
hvilket så ikke blev aktuelt.
Klovneriet uddøde med Strandgårdsarrangementerne, men traditionen med levende musik i gademiljøet levede videre og er, nu
35 år senere, en tilbagevendende fast begivenhed i klubbens
aktivitetskalender.
Øens eget Basic Big Band, stiller atter op, med sanger, sol og
sommer, omrammet af SuperBrugsen, Nordea og Svendborg
Sparekasse, til en formiddagskoncert. Om arrangementet skulle
have en bagtanke mht. reklameværdi, ja så deles der løbesedler
ud, også her, med rund hånd til den efterfølgende dags picnictur
til Strynø - de senere års største tilbagevendende arrangement
for hele familien. Husk frokost og solcreme.
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De SPARER ikke på BRUGSmusikken

Når pinsesolen skinner over Langeland og byen
Spiller BASIC foran Brugsen, så det høres ka’ til Fyen

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

Selvom vi ikke plejer at skrive om arrangementer der har fundet
sted og selvom vi ikke plejer at skrive ret mange sider om hvor
gode vi er til at levere jazz med høj stemning og glade mennesker, så vil vi alligevel tillade os at konstatere at den fødselsdag
vi holdt i afvigte år for Ib Glindemann mens hans musikere spillede og spillede det bedste de havde lært og det er ikke for lidt
var ganske god. Fødselsdagsskoncerten altså.
Så god, at en dame fra Svendborg sendte en hel stak foto's
hun havde taget på dagen, og en glad mølleejer fra lidt længere
oppe på Fyn sendte os et langt brev med mange takker for - og
vi citerer - en uforglemmelig dag. Det er sådan noget man kan
skrive i huskebogen til næste gang der skal knokles med at
stable et arrangement på benene. (Her ville nogle tegne et ansigt der smiler).
Og ikke nok med det: mølleejeren slutter sit brev af med at tegne
en annonce i vores blad, og det vil vi da særdeles gerne benytte
lejligheden til at takke ham og de øvrige annoncører for - det
koster jo ret mange penge at købe god musik og frimærker og
farvebånd til den uundværlige Olympia skrivemaskine. Vi vil
gerne også takke NN (se sidste års blad side 3) fordi han diskret overlod os et sammenfoldet stykke papir under Strynøpicnikken. Det viste sig at være en check stor nok til en hundeslædetur fra Jakobshavn og et godt stykke ind på den endnu
ikke af-smeltede is. I høj grad også tak til årets øvrige sponsorer:
PhotoCare, Rudkøbing, Langelands Revyforening, H.C. Bøger
& Papir, SuperBrugsen, Rudkøbing, Svendborg Sparekasse,
Rudkøbing afdeling, Nordea, Rudkøbing, Børne- og Kulturudvalget, Langeland kommune og Expert Rudkøbing a/s, der i
nævnte rækkefølge har holdt hånden under os, når vi lod saxofonerne lyde.
Og endelig en tak til Statens Musikcenter og Kulturregion Fyn
der også i 2009 har støttet os.
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Møller, slædehunde m.m.

Har man først en mølle
kommer man sikkert med
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En trio - en kvartet
- 17 mand med dirigent og vokalist

Søndag den 7. marts kl. 15.00 - 17.00

LANGELANDS JAZZKLUB

NIELS LAN DOKY
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 250,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 9. februar
Se side 4 - 5
Langfredag den 2. april kl. 13.00 - 17.00

NISSEN SØRENSEN JAZZKVARTET/FROKOSTJAZZ
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00 - 14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00 - 17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad/musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren 100,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 9. marts - senest tirsdag den 30. marts
Se side 6 - 7
Pinselørdag den 22. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
Dirigent: Claus Bjerregaard
Vokal: Maria Gottschalk
Gadekoncert på SuperBrugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 10 - 11

ta’s ud
forsigtigt
hænges op
kikke-huskes
eller gives
til gode venner
vi gerne vil se
sammen med os

En trio - en kvartet
- 17 mand med dirigent og vokalist

Søndag den 7. marts kl. 15.00 - 17.00

LANGELANDS JAZZKLUB

NIELS LAN DOKY
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Entré: 250,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 9. februar
Se side 4 - 5
Langfredag den 2. april kl. 13.00 - 17.00

NISSEN SØRENSEN JAZZKVARTET/FROKOSTJAZZ
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00 - 14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00 - 17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad/musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren 100,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 9. marts - senest tirsdag den 30. marts
Se side 6 - 7
Pinselørdag den 30. maj kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
Dirigent: Claus Bjerregaard
Vokal: Maria Gottschalk
Gadekoncert på SuperBrugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 10 - 11

En sekstet med færge og grønsvær
en kvartet og en trio med sprød svær

RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller proviant fra Smakkecenterets cafe
Musik og dans under åben himmel
- hvis dårligt vejr: i Smakkecenterets telt/lade
Der sælges vin, fadøl, vand, kaffe og mad
Entré: 80,- kr. + evt. færgebillet
Se side 16 - 17
Søndag den 3. oktober kl. 15.00 - 17.00

ADI ZUKANIVIC's KVARTET
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 120,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 14. september
Se side 18 - 19
Onsdag den 10. november - Mortensaften

Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg m. rødkål mv. samt husets æblekage
Kl. 20-23: JACOB FISCHERS TRIO - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr.
Musikbillet fra kl. 20: 100,- kr.
Billetsalg m. spisning: fra tirsdag den 19. oktober til senest
mandag den 8. november
Se side 22 - 23 - 24

ÅRSPROGRAM 2010

Pinsedag, (søndag) d. 23. maj kl. ca. 12 - sidste færge

BREV
Dagen startede stille og roligt
Min smukke kone skulle på arbejde, og jeg havde egentlig tænkt: en gang pølsemix og
fjernsynsafslapning.
Men sådan skulle det ikke gå. Heldigvis!!!
Da jeg stod på WC’et og gjorde mig klar, dvs. kiggede mig selv i spejlet og tog badekåben
på, fik jeg pludselig en ide: Langelands Jazzklub. Jeg har før haft fornøjelsen af at være
gæst til klubbens arrangementer, og ved derfor, hvilken fortryllende stemning der venter
mig, hvis jeg igen gjorde min entre.
Der skulle ikke meget til at overbevise min, ellers så sofaoplagte, krop om, at denne idé
var den bedste. Taget mine egne færdigheder i køkkenet, og fjernsynsprogrammets
repertoire i betragtning var dette overhovedet ikke et dilemma, men et determinerende
krav.
Arrangementet var lille (lille) Mortensaften og programmet bød på buffet samt musiske
mirakler fra Theis Jensen Band. Nu skal det lige siges, at jeg er forholdsvis nybegynder
i jazzens eventyrlige verden og derfor ikke anede hvem denne Theis Jensen var. Jeg
kender dog mig selv, min mave, og er kendt for aldrig at sige nej til et godt måltid. Med
disse overvejelser i baghovedet satte jeg kursen mod Rudkøbing.
En overdrevent positiv oplevelse!!!
Det første jeg observerede, da jeg ankom til pavilionen, hvor arrangementet skulle holdes,
var røgen fra grillen. Både det visuelle og den behagelige duft satte allerede gang i forhåbningerne. Indenfor var folk så småt begyndt at komme, og stemningen var ved at
sætte sig i gardinerne. Da lokalet var fyldt godt op, bliver der budt velkommen og sagt
værsgo. Maden smagte forførende frækt, rødvinen var velvalgt og selskabet var jazzet.
Theis Jensen band
Fuld af forventning sidder jeg mæt og iagttager 5 ældre herrer gøre sig klar oppe på
scenen. Bandet går i gang og lokalet fyldes af de, selv for mig, genkendelige, herlige
toner fra Louis Armstrong. Allerede her er det superswingende. Vokalisten, Theis Jensen,
gør sig klar. Da han åbnede munden og sang bare sin første passage, var jeg hypnotiseret.
Autentisk, troværdig og helt igennem, det jeg ikke havde set komme, var hans udtryk.
Det var fantastisk!!!
Der går heller ikke længe før dansegulvet er fyldt op. Fra mit gemmested, i salen, lød det
perfekt, alt spillede. Jeg kunne mærke hvordan min tilkomne inspiration begyndte at udskeje på instrumenternes overskud. I pausen har jeg stillet mig ud til de efterhånden
sjældne rygere. Her er jeg så heldig at deltage i en samtale med den også rygende, Theis
Jensen. Efter pausen fortsatte scenariet. Musikken swingede, folk var glade, stemningen
var i top. Da vi sad i bussen på vej hjem, havde jeg det perfekt. Svigermor var blevet sat
til at købe en Theis Jensen CD, endnu en formidabel oplevelse til livsbogen og min jazzhorisont var blevet udvidet
Mikkel Clausen Oldenburg

En sekstet med færge og grønsvær
en kvartet og en trio med sprød svær
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RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller proviant fra Smakkecenterets cafe
Musik og dans under åben himmel
- hvis dårligt vejr: i Smakkecenterets telt/lade
Der sælges vin, fadøl, vand, kaffe og mad
Entré: 80,- kr. + evt. færgebillet
Se side 16 - 17
Søndag den 3. oktober kl. 15.00 - 17.00

ADI ZUKANIVIC's KVARTET
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entré: 120,- kr.
Billetsalg fra tirsdag den 14. september
Se side 18 - 19
Onsdag den 10. november - Mortensaften

Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg m. rødkål mv. samt husets æblekage
Kl. 20-23: JACOB FISCHERS TRIO - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr.
Musikbillet fra kl. 20: 100,- kr.
Billetsalg m. spisning: fra tirsdag den 19. oktober til senest
mandag den 8. november
Se side 22 - 23 - 24

ÅRSPROGRAM 2010

Pinsedag, (søndag) d. 23. maj kl. ca. 12 - sidste færge

Riverside City Jazzband

16

Grønsværspladser for enhver smag til både enkeltpersoner og endog meget store
selskaber

RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Pinsedag (søndag) d. 23. maj kl. ca. 12 - sidste færge
Strynø-picnic på Smakkecenteret, Strynø
Entré: 80,- kr. + evt. færgebillet
Færgeafgang fra Rudkøbing kl. ca. 10 - 11.50 og 13
Arrangeret i samarbejde med Nordea, Rudkøbing
og Børne- og Kulturudvalget, Langeland Kommune

De skal alle samme sted hen - men de følges ikke ad. De er ikke
uenige og slet ikke uvenner, men NOGET gør at de ikke kan
drage afsted i en stor festlig flok, selvom de allesammen har
pakket madkurvene og fyldt trækvognene med tæpper og solcreme, kulinariske specialiteter, samt flasker til såvel store som
små.
Rigtigt: de er på vej til årets Strynø-picnic, men halsen skiller
dem.
Flaskehalsen. Strynøfærgen, som flittigt sejler frem og tilbage,
har jo en kapacitetsgrænse. Og selvom 40-45 stykker de senere
år har lyttet til vores råd og er taget afsted med færgen kl. 10
fra Rudkøbing og har tilbragt et par hyggelige timer på øen før
musikken kom, så har 12-færgen ikke helt kunnet klare presset
med at fragte resten af picnicgæsterne.
Nu håber vi at vi har løst problemet: vi har købt og betalt en
ekstrafærge, der vil afgå fra Rudkøbing kl. ca. 13, så vi ud over
de pladser vi har reserveret kl. 10 og 12 disponerer over hele
72 jazzpladser ekstra kl. 13.
De tre sidste år har vi annonceret med at Riverside City Band
ville levere musikken. De hedder faktisk Riverside City JAZZband.
Vi undskylder navneroderiet og kan til gengæld udbasunere at
det i år vil være Riverside City Jazzband, der står på scenen og
lidt på Strynøfærgens kl. 12-dæk. Og de vil trutte og basunere
til så stor lyst, at det næsten helt sikkert vil være pinsesolvejr
det meste af dagen. Og ellers har vi tænkt os at gå indendøre.
Og under øvrige praktiske oplysninger kan vi bekræfte at ølvand-og-vinvognen vil blive oversejlet med 10-færgen, så allerede de førstkommende gæster kan få slukket tørsten og vi kan
oplyse fra Smakkecafeen, at den gerne vil betjene kaffekunder
og de gæster, som kom til at glemme madkurven i Rudkøbing,
og som derfor en godt sultne.
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Der kommer altid en færge til ...

Nu hedder det ikke 7 - 9 - 13
men 10 - 12 - 13

Adi Zukanivic fotograferet med jazzoom
af Hans Sturesson, Fyns Amts Avis

Adi Zukanivic
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ADI ZUKANIVIC'S KVARTET
Søndag den 3. oktober kl. 15.00 - 17.00
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Entre: 120,- kr.
Billetter fra tirsdag den 14. september hos
SuperBrugsen, Rudkøbing, hos Vero Moda,
Gjerritsgade, Svendborg, samt ved døren
Arrangeret i samarbejde med PhotoCare, Rudkøbing

Det startede med et mini-keeboard nu leger han på Det Fynske Musikkonservatorium
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Adi Zukanovic
Navnet siger det: bosnier. Billedet på nethinden supplerer: en
alvorlig, lidt tynd dreng, altid interesseret, altid “med”, et par rækker nede i klassen. Åbenlyst velbegavet og utrolig rar at have med
at gøre. Men selvom vore veje skiltes, så var han alligevel på
sidelinien - han, en af vore … og så er der jo det med musikken.
Selvfølgelig er han kommet gennem nåleøjet og studerer idag
på Det Fynske Musikkonservatorium. Instrument: klaver.

Kære Jens
Bandet, jeg gerne vil præsentere for jer, er i øjeblikket i startfasen. Jeg har derfor hverken en pressemeddelelse eller et billede,
du kan få. Du kan dog få mine tanker og ønsker på papir.
Bandet består af Tomasz Dabrowski, Richard Anderson, Karol
Domanski og mig selv. Tomasz og Karol er begge fra Polen og
studerer sammen med mig på Det Fynske Musikkonservatorium.
Richard blev færdig på DFM for to år siden og har efterfølgende
studeret i New York.
Lidt om musikken.
Efter er lang periode med teknisk udfordrende musik, satte jeg
punktum og begyndte at udforske et ærligt minimalistisk udtryk.
Et udtryk hvori stilhed fortæller ligeså meget som toner. Inspirationen trækker både på den livsbekræftende balkanmusik såvel
som den moderne jazzmusik. Gruppens tonale udtryk ligger på
den nordiske tone.
Når alt kommer til alt, vil koncerten byde på smuk musik skrevet
af mig og spillet af fantastiske musikere. Du er velkommen til at
ringe, hvis du gerne vil have noget uddybet.
Adi Zukanovic

En oktobersøndag

Hans kontrakt med os lyder i sin helhed:

Ahlefeldtsgade 5 - 5900 Rudkøbing
Telefon 62 51 13 54

Eksamineret

diamantgraderer

Østergade 34 · Tlf. 62 51 11 19

Vi forhandler:
Brændsel
Træpiller
Træbriketter
Foder til
Hund
Kat
Hest
Gnaver
Og mange andre ting...

Spodsbjergvej 147 B, 5900 Rudkøbing Tlf. 26 30 67 24
www.hojlund.dk
højlund@hojlund.dk

Bygaden 71 · Tullebølle

Tlf. 62 50 12 03
SALG AF KOKS, BRIKETTER
GRUS OG STEN SAMT UDLEJNING AF
CONTAINERE

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

Østergade 54 - 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 5129

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN
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Langelands Jazzklubs bestyrelse
- ændringer kan forekomme ultimo januar -

FORMAND og SEKRETÆR:

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

lagt 38

2010

år efter....

Rikke Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718.

Grundlag
t 1972 -

stadig vel
op

Jazzbladet 2010 - udsendes i januar til et
rekordstort antal medlemmer, sponsorer og
annoncører m.fl
Redaktion: Jack Stæhr og Jens Cortsen-Møller.
Computeret af John Jacobsen
Rettet ind til N-S-Ø-V af Søren Stidsholt
Smykket med annoncer ved Tage Andersen, Bjørn Haaning,
Ulrik Stæhr, Flemming Knudsen, Ulla Lyhne og Jens CortsenMøller.

De ta’r sig af det meste ...

NÆSTFORMAND:

Kan du finde Hugo?
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Jacob Fischer - Hugo Rasmussen - Janus Templeton leverer traditionel jazz over
hele dansegulvet

Jacob Fischer - Hugo Rasmussen - Janus Templeton
Onsdag den 10. november
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg m. rødkål mv. samt husets
æblekage
Kl. 20 - 23: Jacob Fischers trio - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr.
Musikbillet fra kl. 20: 100,- kr.
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gerritsgade, Svendborg fra tirsdag den
19. oktober til mandag den 8. november
Husk at blive skrevet på “den gule liste” (se side 24)
Arrangeret i samarbejde med Expert Rudkøbing a/s

Der er noget man kan forudse - og så kan man handle ud fra
det. Eksempelvis kan man med stor sikkerhed sige at der i skrivende stund er præcis 24 dage til juleaften - og at Langelands
Jazzklub IKKE vil arrangere julejazzaften til den tid. Tilsvarende
er det let at forudsige at Mortens aften falder den 10. november,
men det har vist sig noget sværere at sige noget om forløbet.
Første gang vi kombinerede andesteg og jazzmusik var i 2006
på Skansen. En lykkelig indskydelse fik os til at udvide det annoncerede jazzprogram med gammeldags andesteg, rødkål og æblekage i husets regi da det nu tilfældigvis var Mortens aften. Høj
stemning blandt de fremmødte - så høj at vi året efter udvidede
antallet af billetter og flyttede til ØP.
Vi inviterede på andebryster og Swing Sisters … det sidste skulle
vi ikke have gjort, for Fionia Bank diverterede også med de
smukke sangerinder ved bankens sammenkomst i Langelandshallen. I stedet fik vi fat på Glindemanns Orkester og scorede
takket være sponsorer en både oplevelsesmæssig og økonomisk
succes. Men sikke et slæb med 200 mennesker til spisning i
salen og en fyldt Cubabar!
Berusede af successen inviterede vi så i 2008 til endnu flere
andebryster og endnu mere musik på lille-lille-Mortens Aften
lørdag den 8. november. Det skulle vi ikke ha' gjort: en uge før
deadline for grillen måtte vi aflyse pga. lille-lille antal solgte biletter. Heldigvis havde vi allerede på det tidspunkt arrangeret BetteMortensaften 2009 med en (ny) portion andebryster og med
Theis's jazzband på tribunen. Og de der ikke deltog gik glip af
en aften med høj-høj stemning og humør.
Hvad angår aftenen opkaldt efter Morten med fjerkræet så vil
arrangementet i 2010 forgå på “den rigtige aften” - stedet vil være
Hotel Skandinavien, hvor Svend Erik vil stå for tilberedte ænder
skåret i passende stykker m. rødkål og brun sovs efterfulgt af hans
berømte æblekage - og den meget dansevenlige musik vil blive
leveret af Jacob Fischer, Hugo Rasmussen og Janus Templeton
- se nærmere på næste side.
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Mortens aften - på Hotel Skandinavien

Onsdag den 10. november
- en festdag midt i ugen
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Afskrift fra computeren og
udskrift af telefonsamtale mv.

Andestegsmusikere 2010

På www.jacobfischer.dk/trio kan blandt andet læses:
Guitaristen Jacob Fiseher er både en af de travleste og mest
anmelderroste jazzmusikere i Danmark. Han medvirker på over
100 CDer og har spillet med de bedste inden- og udenlandske
musikere. Ikke mindst hans 15 år i violinlegenden Svend Asmussens kvartet har gjort ham kendt uden for snævre jazzkredse.
Han har som den eneste modtaget de tre store jazzpriser: Ben
Webster prisen, JASA prisen og Palæ prisen.
Hugo Rasmussen har efterhånden opnået kultstatus og er kendt
af ethvert barn og enhver jazzelsker for sit store, varme basspil
og hyggelige gemyt - og måske lidt for sit enorme røde skæg.
På trommer har de allieret sig med en anden myreflittig musiker.
Med sit sprudlende og medlevende spil er Janus Templeton den
perfekte makker for den bundsolide Hugo Rasmussen og sammen skal de nok sørge for at holde gryderne i kog.
Repertoiret er hovedsageligt hentet i “the great american songbook” foruden numre af Jacob Fischer og Hugo Rasmussen
leveret med musikalsk overskud af tre musikere der ikke ser
nogen grund til at skjule at de elsker at spille.
- og det gør de så Mortensaften i Langelands Jazzklub i 2010.
--- o --I følge jazzbladet fra sidste år lovede vi Laurine at skrive og invitere Niels Hausgaard på besøg. Det gjorde vi så - faktisk et
pænt og ordenligt brev med rød Margrete i hjørnet og rapsgul
kuvert, der ikke kunne blive væk blandt alle reklamerne. Og så
ventede vi. En rum tid. Indtil vi MÅTTE høre nærmere og ringede
til hans vicevært (!) der desværre

Kulinarisk-musikalsk helårsbillet
- en veloplagt gaveidé
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måtte meddele at Hausgaard definitivt - i hvert fald indtil videre
- skærer ned på det årlige antal shows hvorfor vi ikke skulle
regne med at se ham her.
Så ved du det - hvorfor vi definitivt indtil videre intet vil røbe om
hans turneplaner.

Langelands Jazzklub har jo et vist positivt ry for sine gode tilbud.
Eksempelvis medlemsskabet, der som bekendt koster (mindst)
1 kr. på livstid! Mindst, fordi vi ikke vil fratage folk glæden ved
at betale 50 eller 100 kr. for at blive medlem, ej heller 37 og en
halv, hvis det er det de har i lommen. På sidste bestyrelsesmøde
drøftedes muligheden for at markedsføre en årsbillet, der ved
et fordelagtigt køb giver adgang til alle årets arrangementer.
Klubben billetttrykkeri er nu gået i gang med at fremstille den
ønskede billet, som vil give adgang til et par timers koncert i
verdensklasse med Niels Lan Doky, Alex Riel og Morten Ramsbøl, til en langfredag med frokostbuffet og efterfølgende dansejazz til Nissen Sørensens Jazzkvartet, dernæst adgang til
gågadekoncert med Basic Big Band - hvilket i forvejen godt
nok er gratis - FÆRGEBILLET OG ENTRÉ til Riverside City
Jazzband når de spiller på Smakkecenteret på Strynø pinsedag, endvidere orkesterplads til koncerten med Adi Zukanavic's
kvartet på Hotel Skandinavien i oktober og til slut samme sted
men en måned senere: Mortensaftenandesteg med hvad dertil
hører plus dansegulv musikalsk underlagt Jacob Fischer, Hugo
Rasmussen og Janus Templeton!
Denne billet - der har en længde som overgår Oscar Davidsens
smørrebrødsseddel - kan erhverves med rabat for 750 kr. ved
telefonisk henvendelse til klubbens hovedkontor på telefon
62 51 20 90.

Årskort med rabat

--- o ---

det vi valgte at bringe ...
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De fleste af alfabetets bogstaver
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logo + en snes og en halv
bl.a. friske fisk
glædeligt nyt
han er mere end halvgod
vietnamesisk musik blandet med dansk
så er der spisning - og musik
vi bli'r jo alle ældre
smakken går
en ny side-10-pige
det er ganske gratis at overvære
gode afprøvede adresser
og vi har meget at takke for
musik for enhver smag
udtag til opslagstavlen eller vennerne
og et brev fra Fyn
musik for endnu mere smag
spis brød til
pendulfærgefart ved forårstide
stående musikalitet
når han selv skal sige det
både møllen og bageriet er med
den go'e gamle bestyrelse
de spiller fra kl. 20
først var det her - så der - nu er det her igen
og hvilken trio!
HAN kommer IKKE - men du kan købe gennemgangsbillet
stort set ovenstående
violinspil kan købes
det hedder ikke gurmæ - det hedder go’ ma'

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

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

Klinik for fodterapi
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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
Violinist

BJARNE KORSGAARD
“Bjarne Korsgaard Jazzkvartet”
“Den Danske Wienerkvartet”
Sigøjnerduoen “ZOFIA”
Fyens Kammerensamble
Tlf. +45 62 24 24 50
Mobil +45 40 71 56 26
violinist@bjarnekorsgaard.dk
www.bjarnekorsgaard.dk
www.myspace.com/bjarnekorsgaard

Smart tøj til voksne piger - str. 34-56
WWW.POULA-JETTE.DK

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

·· ·

Restaurant Butik Delikatesser
Bystrædet 2 5900 Rudkøbing
www.housepichardt.dk

comfort-sydfyn ApS
®
Møllergade 14
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 21 42

Torvet 11
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 37

Spodsbjergvej 137
Rudkøbing

Telefon 6251 1244
vvsinstallatør

www.thiele.dk

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

