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     Slagelse, den  26.09.2020 

 

      

  

Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Hermed får I det første Nyhedsbrev i sæson 2020/2021. 

En sæson som bestyrelsen havde glædet sig meget til efter den succes, vi havde i sidste sæson med 
massiv medlemsfremgang og en god og stabil økonomi. 

Desværre lever vi jo i en usædvanlig tid med Corona over alt, hvilket selvfølgelig også rammer 
jazzklubben. 

Bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde i sidste uge, hvor vi besluttede, at det var muligt at gennemføre 
vores første arrangement d. 23. oktober. Om end måske nok med lidt økonomisk risiko, men vi ville 
så uendelig gerne i gang. 

MEN – 2 dage efter kom så nye og meget restriktive begrænsninger især for restauranter m. fl. og 
da Liselund er omfattet af disse, ramte det jo desværre også os. 

Det betød så at man skulle have mundbind af og på under spisning, - at man kun måtte sidde ved 
samme bord, som dem man var tilmeldt sammen med, - at der skulle lukkes kl 22, - at der kun måtte 
være 50 mennesker forsamlet, hvilket for vores vedkommende ville betyde 44, idet orkester er 
medregnet. 

Disse restriktioner skulle løbe 14 dage, men det jo var umuligt at forudsige om de blev forlænget, 
afblæst eller skærpet. Skulle vi aflyse første arrangement skulle det i så fald ske senest 23. 
september for at undgå betaling til Liselund for salleje, og da vi måske samtidig havde en 
fornemmelse af, at en del medlemmer ville betænkelige ved at deltage. DERFOR 

- Besluttede vi med beklagelse at aflyse vores arrangement d. 23. oktober. 

Orkesteret River City Band havde forståelse for aflysningen – det er i øvrigt sket et utal af gange i 
jazzklubber landet over. Vi har så lovet River City Band, at de kommer på programmet i efteråret 
2021. 

Hvad angår vores november arrangement 20.11.2020 trækker vi vejret, og ser hvorledes det hele 
udvikler sig – bliver vi tvunget til aflysning, skal I nok få besked i god tid. 

NÅ MEN 

Det hele skal jo ikke være den bare elendighed. 

Mange af jer har sikkert hørt om det fantastiske New Orleans gadeorkester TUBA SKINNY 

 

 



 

 

Dette orkester kommer til Danmark i september 2021, og Slagelse Jazzklub har lavet aftale med 
dem således, at de kommer til Liselund lørdag d. 11. september 2021 kl. 13 - 16 

Kender I ikke orkesteret kan man søge efter Tuba Skinny på You Tube. Her ligger en række videoer 
med dem. 

Dette arrangement er lavet i samarbejde med Liselund – og vi glæder os meget til dette besøg. 

Der kommer naturligvis senere meget mere om dette arrangement. 

 

Med venlig hilsen 

Slagelse Jazzklub 

Bestyrelsen 

Jørgen Dann 

 

NB. Lis Hansen er udtrådt af bestyrelsen idet hun er flyttet til Bornholm 
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