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Der er noget
vi skal være sammen om

Ørstedspavillonen
bygget i 1908
for tre år senere
at få tilføjet det
der mest af alt er ØP:
Teatersalen.
Senere kom knopskuddene
Cubabar og “penthouselejligheden”
I alt mere en halvanden tusinde kvadratmeter det er en stor sag.
For generationer af langelændere
blev ØP lig med fest og farver
teater, dans og store forsamlinger
stedet
man mødtes om noget stort.
Nu er ØP til salg.
En forening er dannet
der vil købe, restaurere,
pleje og passe ØP
så vi alle fortsat kan mødes her.
Det er en stor - og god - sag.
Meld dig ind i ØP - adressen er: www.oerstedspavillonen.dk

Det er en stor sag!

Det er en stor sag
ØP
på mange måder

The Dixieland Gipsyband
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Heftige violinsoli, virtuost guitarspil, charmerende skønsang
og strøget kontrabas m.m.m.

THE DIXIELAND GIPSYBAND
Søndag den 16. januar kl. 13.00 - 17.00
- frokostkvartetten spiller fra kl. 14.00
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gerritsgade, Svendborg fra tirsdag
den 4. januar til senest torsdag den 13. januar
Entré: 150,- kr. (mad og musik)
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Arrangeret i samarbejde med “Mr”, Rudkøbing
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Mine damer og herrer, ladies and galantemænd, det er med stor
glæde vi hermed kan præsentere Langelands Jazzklubs første
arrangement af FROKOSTJAZZTRILOGIEN 2011, jazzklubbens
funklende nye påhit. Ikke fordi det med frokostjazzen er noget
nyt, og heller ikke er noget vi selv har fundet på, men det der
med trilogien - altså tre efter hinanden følgende og nærmest
sammenhængende Jazzfrokostarr., og hittenpå eller ej, så er det
første gang i 39 år, noget sådant er prøvet i denne lille beskedne
Jazzklub på den endnu mindre og udkantsliggende smukke ø
(nå ja, alt er relativt, men jo da mindre end Madagaskar).
Når der står sammenhængende, skyldes dette at der både i
første og tredje arr. forefindes en violin blandt de optrædende,
og hvor den måske er lidt mere fancy, men sandelig ikke mindre
iørefaldende, i tredie frokostarr., ja så kan vi godt garantere at
startskuddet til Trilogien, byder på ved- og udholdende dansetoner til for hvem der stadig døjer med overvægten af julens sul,
her har muligheden for ikke kun at smide julesulen, men også
den evt. for meget af Svend Eriks utrolig lækre frokosts vægtforøgelse væk.
Hvordan kan vi nu vide alt dette og så skråsikre, eftersom The
Dixieland Gipsyband aldrig har gæstet vor lille klub på vor lil--nåhnej. Jo det kan vi, fordi klubbens musikalske orakel hr. Flemming Knudsen, som jo drager lande og riger rundt for at lytte og
se på alt hvad som lugter og smager af jazz, også ofte drager
til venskabsbyen Svendborg når kvaliteten er tilstede og her en
lummer aften for nogen tid siden, hørte The Dixieland Gipsyband
på Arne B.
“De spiller røven ud af bukserne” var Flemmings kommentar fra
oplevelsen med det meget dansevenlige orkester fra Aarhus.

... med røven ud af bukserne

Derfor kommer de i Langelands Jazzklub og bliver
klubbens verdenspremiere på FROKOSTJAZZTRILOGIEN

Hun vinder konkurrencer
med sin egen musik

Foto: www.carlsenfoto.dk

Ida Østergaards Kvartet
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IDA ØSTERGAARDS KVARTET
Søndag den 6. marts kl. 13.00 - 17.00
Frokostkvartetten spiller fra kl. 14.00
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gerritsgade, Svendborg fra tirsdag den
15. februar - senest torsdag den 3. marts
Entré: 150,- kr. (mad og musik)
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Arrangeret i samarbejde med “H.C. Bøger & Papir”
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Jeg står og betragter noget interessant. Stedet er Svendborg
og solen er synlig. Rundt om mig står folk. Nogle er kommet for
det samme som mig, andre er tilfældigt forbipasserende. Det
er august måned. Byen summer af liv. Ida Østergaard har lige
indtaget amfiscenen på torvet i forbindelse med Svendborg
Festdage.
Ida er 24-årig sanger, sangskriver, guitarist, pianist og gør-detselv-kvinde. Hvis man tændte for radioen i 2008, tunede ind på
P3, så har man helt sikkert lagt øre til hendes unikke og intense
stemme … Ida vandt nemlig P3 karrierekanonen, som er en
konkurrence hvor flere tusinde bands sender deres musik ind
til et meget kompetent dommerpanel bestående af P3’s lyttere,
samt mere professionelt udvalgte fagfolk. Efter at den danske
radiolytter var blevet fortrolig med Idas spændende og forførende
universer drog den unge dame hjemmefra.
I 2009 blev hun vinder af New York Songcircles internationale
pris. Herefter stod det på koncerter i New York og San Francisco.
Nå - tilbage til dagen i august. Solen er stadig synlig og øjeblikket er suverænt …
“Daddy and I, danced with death all night, that made us feel so
alive, Daddy and I” lyder det fra scenen.
Leveringen er dragende, troværdig og let.
Idas stemme, hendes udtryk, guitaren, skaber for de iagttagende
- der er i alderen 10-70 - et unikt rum fyldt af tænksomhed, et
rum for drømme og et rum fyldt af nærvær …
Ida besøger Langelands Jazzklub i forbindelse med at hendes
længe ventede debutalbum udkommer til foråret. Med sig har
hun Erik Svendsen Laustsen, trommer, Eva Skipper, bas, Jesper
Bo Hansen, keys.

Tanker om en pige i august - og i marts

Hun kan det hele: skrive sange og musik,
spille guitar og piano - og så har hun karisme
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Bedre sent end endnu senere:
Nu kan du klikke på klubben

langelandsjazzklub.dk

Næste gang du fyrer op under din computer, skal du gå på nettet og prøve at skrive “langelandsjazzklub.dk”. Så sker miraklet.
Du vil opleve, at Langelands Jazzklub har fået en matrikel i cyberspace. En sortgul hjemmeside med alt, hvad dertil hører af
nyheder, nostalgi og nyttigheder.
Jo, tak. Vi ved godt, at hjemmesiden har været længe undervejs. Rom blev heller ikke drukket på en dag, og mange overvejelser og tilløb er taget før bestyrelsens dynamiske Benjamin,
Mikkel Oldenburg, stilfærdigt gjorde klart, at nu skulle det være!
Mikkel er en handlingens mand. Mus og maskine skulle ikke have
ro. Så han sprang ud som web-designer og kastede sig over opgaven med at konstruere siden og indsamle materialet. Forinden
havde Mikkel øvet sig på et Langelands Jazzklub-mødested på
Facebook. Her kan du i øvrigt stadig komme i kontakt med klubben, hvis du er facebooker.
Domænet langelandsjazzklub.dk var ledigt, så det blev den
naturlige adresse. I al ubeskedenhed åbner siden med et stort
billede af bestyrelsen samlet til møde og foto-session i Dageløkke
en lun sommeraften. Her kan du så få ansigter på den trofaste
flok, der i deres fine, blå jazzskjorter swinger taktstokken i klubben. Et andet sted på siden kan du se bestyrelsesmedlemmernes funktioner og du kan komme helt tæt på i form af portrætter.
langelandsjazzklub.dk’s formål er først og fremmest at præsentere klubbens aktiviteter. Siden fortæller om de kunstnere, vi får
besøg af Langeland og Strynø, så medlemmerne altid helt aktuelt kan se, hvad der venter af oplevelser. Siden har også en
galleri-funktion med aktuelle billeder fra arrangementer plus et
bredt billedblik ind i klubbens snart 40-årige histoire. En gæstebog står åben til at modtage hilsener.
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ØHAVETS SMAKKECENTER
Strynø

TLF. 50981306/60778865
WWW.SMAKKECENTER.DK

Midtlangeland Fjernvarme A.M.B.A.
STRANDLYSTVEJ 12 · 5900 RUDKØBING

TLF. 6251 2142

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

Tlf. 62 51 30 30
Havnegade 3 · Rudkøbing
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Kristian Jørgensen Trio
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Kristian Jørgensen på violin sammen med
Paul Banks på guitar og Thor Backhausen på harmonika

KRISTIAN JØRGENSEN TRIO
Søndag den 3. april kl. 13.00 - 17.00
Frokosttrioen spiller fra kl. 14.00
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gerritsgade, Svendborg fra tirsdag den
15. marts til senest torsdag den 31. marts
Entré: 150,- kr. (mad og musik)
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Arrangeret i samarbejde med “Din Tøjmand”,
Rudkøbing

Neeej, hvor bli´r det hyggeligt … Kom, luk øjnene, lyt.
Jamen det ER sgu’ da Kristian Jørgensen!!!
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Anden gang klubben hyrede Kristian, var det som “Kristian Jørgensens Quartet”. Dette var i 1993, hvor den unge hr. Jørgensen
er 25 år, men han bukkede stadig meget flot efter hver klapsalve,
og dem var der rigtig mange af den søndag eftermiddag på ØP,
idet det suveræne spil i god harmoni med bl.a. Jacob Fischer,
nærmest fik publikum i noget nær ekstase. Joohh han havde øvet
sig, det kunne vi alle høre, og efter arr. talte en ældre mand ude
i garderoben om, det havde været helt rart med sådan et genhør med Sv. Asmussen. Og bemærk, hørelsen fejlede ikke noget
på den ældre herre …
Nu 17 1/2 år senere kommer han så endelig igen, altså KRISTIAN
JØRGENSEN, ca. 42 år gammel og viser, hvad han nu har lært.
Nye publikummer, som aldrig har hørt Kristian, kan sagtens
springe på her i 2011 og få en kæmpeoplevelse og fremover
være med som observatør af den unge mand. Det forvirrende
består ikke i, han kommer igen, det gør julemanden jo også, nej
det kan godt forvirre en, at manden spiller noget nyt, både stil og
musik, hver gang han besøger os, men han har jo selvfølgelig
øvet sig til hver gang.
I år kommer Kristian med 2 ægte spillemænd - Paul Banks og
Thor Backhausen, og med disse 2 garvede musikere, ja så er der
dømt ægte spillemandsmusik, hvor spilleglæden er i højsædet
og med de 3 herrers helt eget personlige afsæt og udtryk i en
proff. sammensat stilforvirring af blues, samba, jazz, folk, gospel,
ragtime, country og “you name it”.
Neeej hvor bli’r det hyggeligt ...

3. gang stjerneviolin

Første gang KRISTIAN JØRGENSEN stillede sig op på scenen
i ØPs dejlige teatersal, havde stort set ingen nogensinde hørt den
dengang kun 17-årige unge violinist. Dette anfægtede dog ikke
det unge supertalent. Han spillede blot på sit instrument og det
så godt, en svagtseende mand efter arrangementet ude i garderoben, mente det jo nok var Sv. Asmussen han lige havde hørt.

Nørregade 33 · 5900 Rudkøbing

62 51 11 30

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
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KOM OG VÆR TIL
www.langeland.dk
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Om rundrejser i Gyldendals røde ordbøger
og betydningen af spotanitet (se ovenstående)
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sponsor ligeledes fra latin - betyder kautionist, garant, den der
betaler … økonomisk bagmand. Et ikke uinteressant ord for en
jazzklub - læselysten stiger, og vi finder næste fremmedord i
den røde rejsefører:
spontan - latinsk:spontaneus, af sponte - frivilligt, som sker uden
ydre påvirkning af sig selv, frivilligt, uvilkårligt.
Selv om svampedyr sikkert fortjener stor bevågenhed, så er det
der med spontane sponsorer mere noget der swinger. Tankerne
går uvilkårligt til annoncørerne på de gule sider i dette blad og
til den lange række sponsorer der har støttet Langelands Jazzklubs koncerter.
Nævnt i den rækkefølge de kom på scenen: H.C. Bøger & Papir,
Svendborg Sparekasse, Rudkøbing afd., SuperBrugsen i Rudkøbing, Børne- og Kulturafdelingen, Langeland Kommune,
Nordea-Rudkøbing, Langelands Revyforening, Hotel Skandinavien, PhotoCare og Kulturregion Fyn.
Belært om at spontant henviser til noget der sker uden ydre
påvirkning er det os derfor ikke muligt spontant at takke for de
mange rare sponsorkroner I har givet os. Derimod vil vi gerne
takke med fuldt overlæg.

Velkommen ødselhed!

Spongier er ifølge fremmedordbogen et flertalsord, der kommer
af latinsk spongia, der betyder svamp, og der er således tale
om svampedyr. Umiddelbart efter står ordet
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Oplinede borde og musik
på 1. sal inde i gården

LANGELANDS JAZZKLUB

Søndag den 6. januar kl. 13.00 - 17.00

THE DIXIELAND GIPSYBAND
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg tirsdag den 4. januar - senest torsdag den 13. januar
Se side 4 - 5
Søndag den 6. marts kl. 13.00 - 17.00

IDA ØSTERGAARDS KVARTET
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg tirsdag den 15. februar - senest torsdag den 3. marts
Se side 6 - 7
Søndag den 3. april kl. 13.00 - 17.00

KRISTIAN JØRGENSEN TRIO
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 15. marts - senest torsdag den 31. marts
Se side 10 - 11

Dette midterark
- uden sidetal er tænkt som service
fjernes forsigtigt fra bladet
og placeres diskret på en egnet opslagstavle
med midtersiderne mod evt. læsere

Oplinede borde og musik
på 1. sal inde i gården

LANGELANDS JAZZKLUB

Søndag den 6. januar kl. 13.00 - 17.00

THE DIXIELAND GIPSYBAND
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg tirsdag den 4. januar - senest torsdag den 13. januar
Se side 4 - 5
Søndag den 6. marts kl. 13.00 - 17.00

IDA ØSTERGAARDS KVARTET
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg tirsdag den 15. februar - senest torsdag den 3. marts
Se side 6 - 7
Søndag den 3. april kl. 13.00 - 17.00

KRISTIAN JØRGENSEN TRIO
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet
Kl. 14.00-17.00: Orkesteret spiller/dans
Entré: 150,- kr. incl. mad og musik
Kl. 14.00: Musikbillet ved døren: 100,- kr.
Billetsalg: tirsdag den 15. marts - senest torsdag den 31. marts
Se side 10 - 11

Gadekoncert - færgetur med madkurv swing for fuld styrke og fynsk efterår uden Carl Nielsen

Pinselørdag den 11. juni kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
med dirigent og vokal
Gadekoncert på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 16 - 17

RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller fadøl, vin, vand, kaffe og mad, som kan købes på stedet
Musik og dans under åben himmel - i telt hvis det er bedst
Entré: 80,- kr. + færgebillet/egen båd
Se side 18 - 19
Lørdag den 8. oktober kl. 21.00 - 01.00

SWINGSTYRKE 7
Ørstedspavillionen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Musik - dans - bar
Entré: 150,- kr.
Se side 22 - 23
Fredag den 11. november - Mortensaften

Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg med rødkål mv. samt husets æblekage
Kl. 20.00 - 23 .00: ODENSEBANDEN - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr. sælges fra tirsdag den 18. oktober
til senest onsdag den 9. november
Musikbillet sælges for 100,- kr. ved døren fra kl. 20.00
Se side 24 - 25

ÅRSPROGRAM 2011

Pinsedag, (søndag) d. 12 juni kl. 10, 12 eller 13 sidste færge

brugeranvisning til dette stykke papir
findes et par sider længere fremme i bladet
efter 11/11 2011 kan papiret vendes og evt. bruges til at notere
julegaveønsker o.lign. på

Gadekoncert - færgetur med madkurvswing for fuld styrke og fynsk efterår uden Carl Nielsen
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Pinselørdag den 11. juni kl. 10.30 - 12.15

BASIC BIG BAND
med dirigent og vokal
Gadekoncert på Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: Gratis
Se side 16 - 17

RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Smakkecenteret ved havnen på Strynø
Strynø-picnic med medbragte madkurve og tæpper
og/eller fadøl, vin, vand, kaffe og mad, som kan købes på stedet
Musik og dans under åben himmel - i telt hvis det er bedst
Entré: 80,- kr. + færgebillet/egen båd
Se side 18 - 19
Lørdag den 8. oktober kl. 21.00 - 01.00

SWINGSTYRKE 7
Ørstedspavillionen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Musik - dans - bar
Entré: 150,- kr.
Se side 22 - 23
Fredag den 11. november - Mortensaften

Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg med rødkål mv. samt husets æblekage
Kl. 20.00 - 23 .00: ODENSEBANDEN - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr. sælges fra tirsdag den 18. oktober
til senest onsdag den 9. november
Musikbillet sælges for 100,- kr. ved døren fra kl. 20.00
Se side 24 - 25

ÅRSPROGRAM 2011

Pinsedag, (søndag) d. 12 juni kl. 10, 12 eller 13 sidste færge

Basic Big Band
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God udsigt til pinsesol
og adgang til håndskænket fadøl

BASIC BIG BAND
Pinselørdag den 11. juni kl. 10.30 - 12.15
På Brugsens Torv - Rudkøbing
Entré: GRATIS
Arrangeret i samarbejde med SuperBrugsen,
Rudkøbing og Svendborg Sparekasse, Rudkøbing
afdeling

Der er plads til både kirken og de kongelige:
Vi fejrer såvel pinsens komme som prins Henriks fødselsdag!
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Heldigt nok at Brugsen er født med built-uptag, så slipper vi
for at skulle argumentere imod hvis nogen ville forsyne den
nye bygning med sortglasserede tegl. Men tilbage til prinsens
pinselørdag: vore to gode sponsorer på hver sin side af torvet
har haft tegnebogen fremme og lover at når det sædvanligvis
gode solskinsvejr indfinder sig på stedet, så skal de nok finde
en plads til både orkester og publikum. Fuglene vil fløjte og
Folmer vil med sikker hånd ophælde det nødvendige antal
fadøl. Intet vil blive overladt til tilfældighederne: Alle ved nu at
det vil være Basic Big Band der leverer musikken, og selv om
man i skrivende stund endnu ikke kender navnene på hverken
dirigent eller vokalist, så er der nærmest garanti for at disse
to vigtige personer vil være til stede på torvet den 11. juni
klokken 10 formiddag og nogle timer fremOg hvis det går som det plejer, så skal der nok være en hel
del der varmer musikalsk op til Strynø-picniccen dagen efter.

Jazzmusik i byggerod?

OG DOG. Måske kan det lige netop komme til at knibe med
pladsen når vi kommer lidt hen på foråret og SuperBrugsen
for alvor får taget fat på at rive banken ned og bygge op igen.
I røde sten. Det kan blive noget gevaldigt rod når vi så også
kommer stikkende med en lille snes musikere og begynder
på gadekoncerten.

Nogle gange er der ikke noget så dejligt
som gensyn/høret med et godt orkester!

Riverside City Jazzband
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RIVERSIDE CITY JAZZBAND
Pinsedag (søndag) d. 12. juni kl. omkring 12 til
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

Stikord: tæpper, madkurve, parasol, badetøj og penge til is
til børnene - musikken klarer klubben
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Antagelig er det også hemmeligheden bag Strynø-picniccens
succes. Folke- og familielivet på Smakkecenterets græsmark
er et herligt skue og bagtæppet er jo smukt komponeret.
Ingen skal være i tvivl om at jazzklubbens bestyrelse nyder
Strynø-picniccen mindst lige så meget som de øvrige to hundrede
gæster.
Som det kan ses på foregående side, så er der flere muligheder
for at komme med færgen:
Ganske mange tager af sted ved ti-tiden og får både udsøgt sig
en god plads og får tid til en tur op på øen Rigtig mange sejler af sted kl. 12 sammen med orkesteret, der
igen i år er Riwerside City Jazzband, der sikkert spiller et par
numre unmdervejs til Strynø.
Igen i år har vi købt en ekstrafærge, der IKKE står i fartplanen,
men som sejler fra Rudkøbing kl. cirka 13.
Jazzklubben sørger meget gerne for øl, vand og vin til de madbragte medkurve … og skulle nogen ha glemt maden, så sælger
Smakkecenteret mad, kaffe og te.
Vejret? Rent statistisk skinner solen og der vil altid være læ et
eller andet sted uanset hvor meget det blæser den 12. juni, så
vi lover at det bliver er herlig dag.

Jazz på solskinsøen

Ved mortensaftenarrangementet sidste år blev der i en ledig
stund ridset lidt op om programmet for i år - om forårets jazzbuffet er osv. Det fik Hugo Rasmussen til at spørge højlydt:
Spiser I altid? Og svaret kunne have lydt, at det har vi fundet
ud af er en god blanding sammen med passende drikkelse - og
så selvfølgelige rigelige mængder udsøgt jazzmusik.

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
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Langelands Jazzklubs bestyrelse
Nu i delvis digitaliseret form

FORMAND og SEKRETÆR:

Jens Cortsen-Møller, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2090/5119 - 9321.
Klubbens postadresse: Platanvej 12, 5900 Rudkøbing.
Mail: jcmlangeland@gmail.com
NÆSTFORMAND:

Bagmænd og kvinder ...

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

Lene Arildslund, Rudkøbing. Tlf. 4051 - 6050.
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:

Flemming Knudsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2718/6257 1348.
Tage Andersen, Longelse. Tlf. 6250 - 1602.
Ulrik Stæhr, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1870.
Ulla Lyhne, Rudkøbing. Tlf. 6224 - 3539.
Ole Krogh Steffensen, Rudkøbing. Tlf. 5129 - 8090.
Mikkel Oldenburg, Svendborg. Tlf. 5364 7443.
SUPPLEANTER:

Søren Stidsholt Nielsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 2822.
Frits Feodor Nielsen, Rudkøbing. Tlf. 6251 - 1745.
Bjørn Haaning, Lindelse. Tlf. 6250 1232.
REVISOR:

lagt 38
år

efter....

2011
Grundlag

Jazzbladet 2011 - udsendes i januar til et antal
medlemmer over 500, sponsorer og annoncører m.fl
Redaktion: Jack Stæhr og Jens Cortsen-Møller på trods
af to computere - garneret med annoncer ved Bjørn Haaning,
Ulla Lyhne, Ulrik Stæhr, Flemming Knudsen, og Jens
Cortsen-Møller.

t 1972 -

stadig vel
op

Rikke Knudsen, Rudkøbing.
Tlf. 6251 - 2718/6257 1348.

Swingstyrke 7

22

Kan du finde dem?
Ole Ousen, Ole Kock Hansen ...

SWINGSTYRKE 7
Lørdag den 8. oktober kl. 21.00 - 01.00
Ørstedspavillonen - Havnegade 92 - Rudkøbing
Musik - dans - bar
Billetter ved døren fra kl. 20.30
Entré: 150,- kr.
Arrangeret på et øje “Blik” i samarbejde med
“Fr. Storm”

Gammel vin i gamle glas som de siger i Provence - ja når vinen
stadig har en velsmagende fantastisk fylde, og når nu glassene
stadig er hele, uden skår og skinner af iver efter god vin, kan det
vel ikke gå helt galt. At det så oven i købet er godt og velkendt
(særdeles velkendt) indhold som flasken, læs orkesteret, indeholder, er det ikke mindre end en kæmpe fornøjelse, klubben har
gjort det muligt at få fyldt ØP til et genhør med et af landets
bedste swingorkestre med en stjernebesætning af samme lands
allerbedste musikere: SWINGSTYRKE 7.
Dengang, til årets Strandgaardsjazz, i ca. 1980 stod orkesteret
velplaceret på vognmand Fahlèns store anhænger i Frits og
Mariannes dejlige baggård inkl. Richard Boone og Ed Thigpen,
og sjovt nok blev det netop et af de Strandgaardsarr., jeg husker
bedst og udelukkende pga. et fuldstændigt vanvittigt hæsblæsspillende orkester. Der var så meget knald på: hele den gamle
Strandgaard med alt hvad den rummede den aften, blev sat i en
glad rytmisk bevægelse - helt ud i Brogade. Det var for øvrigt det
år, klubbens to gadecirkusartistgøglere optrådte som to sorte,
meget sorte, negere (og her ikke et ondt ord om salig Carl) i
byens gågade, hvor de uddelte løbesedler omhandlende aftenens
arr. på toppede brosten i Brogade.
Ak ja, det var tider … Det dengang kun 5 år gamle swingorkester
med kapelmester Jørgen Halling Olsen ved roret, var hovednavnet på de gule plakater det år. Samme status har Klubben
atter givet orkesteret en, helt sikkert hæsblæsende, oktoberaften
på ØP i år. Hold da kæft hvor jeg glæder mig. Ole Ousen spiller i
stedet for Halling Olsen efter dennes død i 2009, og ved klaveret
sidder såmænd også en Ole, med efternavnene Kock Hansen.
Bassen er igen og igen Hugo, og hr. Tanggaard slår sig løs med
stikkerne. Nærmest publikum står Jens Søndergaard, as. Niels
“Flipper” Stuart, ts. og Anders Jacobsen tromb. Siddepladser bliver der denne aften rigelig af, idet ingen vil/kan sidde stille til
SWINGSTYRKE 7, og vi lover Jer - alle sejl bli’r hejst og fyldt.
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“Gammelt orkester i gammel klub” ...

Hugo Rasmussen, Aage Tanggaard,
Jens Søndergaard, Niels “Flipper” Stuart og Anders Jacobsen.

Andestegsmusikere 2011
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Til gaden og til gården - ikke det du tror, men
henholdvis varme tallerkener og New Orleansmusik

ODENSEBANDEN
Fredag den 11. november
Hotel Skandinavien - Brogade 13 - Rudkøbing
Kl. 18.30: Andesteg med rødkål mv. samt husets
æblekage
Kl. 20.00 - 23.00: Odensebanden - dans
Spise- og musikbillet: 265,- kr.
Musikbillet ved døren fra kl. 20.00: 100,- kr.
Billetter hos SuperBrugsen, Rudkøbing og hos
Vero Moda, Gerritsgade, Svendborg fra tirsdag den
18. oktober til onsdag den 9. november
Husk at blive skrevet på “den gule liste”
Arrangeret i samarbejde med Expert Rudkøbing a/s

Den 11/11 2011 kl. 11 om aftenen slutter festen
men den begynder naturligvis noget tidligere
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I al beskedenhed så var det en god aften - det sagde de i hvert
fald alle sammen bagefter. Og derfor bruger vi naturligvis også
skabelonen igen i 2011. Svend Erik på Skansen har allerede
taget mål af en passende andefarm og bestilt et parti kartofler
af de små brune fra den jyske hede … æbler til desserten har
han reserveret hos Lollesgaard, så det kulinariske skulle være
i gode hænder.
Hvad angår musikken, så har vi entreret med Odensebanden,
som kommer fra en større by på Fyn, og som spiller god traditionel jazz - lige til at danse til. Orkesteret består af seks ældre
herrer i moden alder (de fejrede 25-års jubilæum i 2009) og
den har i årenes løb lavet koncerter sammen med bl.a. kendte
musikere som Ole FESSOR Lindgren, Bjarne Liller, Jesper
Thilo, Ann Farholt, Finn Ziegler og Irena Strange. Vi ses i den
grad på dansegulvet og ved de hyggelige borde.
Et godt råd kunne være at købe billetter straks når billetsalgetstarter - der bliver antagelig udsolgt.
Og så i øvrigt tak til SuperBrugsen i Rudkøbing og til Vero Moda
i Svendborg - som sælger billetter for os hver eneste gang vi
beder dem om det.

Vild med dans og andesteg!

Går man ned til Rudkøbing søbadeanstalt kan man med et øvet
jazzøje stadig se dønningerne efter sidste års mortensaftenjazzarrangement rulle ind mod færgelejerne.
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Oversigt: De gule sider

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

dateret logo
Skandinavien fra nord til syd
En hund til ØP, tak
musik - men først en buffet
og så lidt på gaflen - og lidt til et danseben
vi er skam med på noderne
bl.a. om varme i en kold tid
alle gode gange tre:
jazzbuffet!
hvad med en søndagsopera?
uden dem gik det ikke
hvornår var det nu det var?
til opslag
eller til en god veninde
de sidste arrangementer
forårsøl
også plads til musikken
de spiller og spiller og spiller og …
færgebilletter til alle der vil med
sponsorer og annoncører
gennemsnitsalderen falder
de spiller vi danser
og baren er i øvrigt åben
mad fra Skandinavien
og musik fra Odense
med sidetal og det hele
Ullas side
enden på det hele

Langelands lokale bedemænd
Vi svarer hele døgnet - også søn- og helligdage

www.begravelselangeland.dk

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

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
®
Torvet 11 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 37

Spodsbjergvej 137
Rudkøbing

Telefon 6251 1244
vvsinstallatør

www.thiele.dk
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