NYHEDSBREV
Nr. 10. Sæson 2019/2020
___________________________________________________________________________________
Slagelse, d. 14.02.2020

Til Jazzklubbens medlemmer.
Nu nærmer tiden sig for vores sidste arrangement i sæson 2019/2020. Lidt vemodigt, men vi går
mod lysere tider, så det går jo nok.
Under alle omstændigheder glæder vi os til at se rigtig mange af jer til denne sidste aften på
Liselund, hvor vi som bekendt får besøg

FREDAG d. 28. FEBRUAR 2020
af

TRIBUTE TO PAPA BUE

Der er ingen tvivl om, at denne aften bliver en af de helt store Efter Papa Bues død i 2011 var der
fra mange sider et ønske om mindekoncerter for Papa Bue. Derfor samlede Erik Krølle Andersen et
band, som skulle spille disse mindekoncerter, nemlig det nuværende band ” Tribute to Papa Bue ”
Bandet forsatte senere for at imødekomme den stadige efterspørgsel. Bandet, som holder den
traditionelle jazz i hævd består af musikere, som gennem tiden har spillet sammen i Papa Bues
legendariske orkester ” Papa Bues Viking Jazzband” og mon ikke alle vil nyde at høre de gode
gamle klassikere ” Sidder på et værtshus ”, ”Hun mistede den i nat på d`Àngleterre ” for slet ikke at
tale om ” Nyboders pris ” for fuld udblæsning med nogle af vores bedste jazzmusikere.
………………………………………………………………………………………………………..
Vi starter som sædvanlig med mulighed for spisning kl. 18.30
Musikken starter kl. 20.00 og spiller til 23.00
Tilmelding til spisning til jdann@stofanet.dk eller tlf. 20 21 05 76. senest onsdag d. 26. februar
kl. 10.00. Tilmelding kan også ske på vores hjemmeside under ” Kontakt ”.

Priser:
Medlem: Spisning 170 kr Entre 140 kr. i alt 310 kr. ( Ikke medlem entre pris 200 kr.)
Entre pris til musik: Medlemmer – 140 kr. – ikke medlemmer 200 kr.
For at undgå for meget kø ved indgangen, når der skal betales for mad og entre, så bedes man ved
tilmelding til spisning forholde sig således:
Såfremt man tilmelder mere end 1 person og deltagerne skal betale hver for sig, så oplys venligst
alle deltagernes navne fornavn + efternavn
Såfremt den der tilmelder betaler for alle – uanset antal – er tilmelderes navn nok.
Der gøres opmærksom på, at man skal beholde entrebillet, som skal vises ved indgang til sal.
Husk hvis du betaler entre/spisning med MobilPay, så kan du altid få kontanter retur til evt. brug i
baren i løbet af aftenen ( så sparer jazzklubben her gebyr på MobilPay
)
Øvrige meddelelser:
Medlemskort: Vi har fået fremstillet medlemskort til jazzklubben. Disse kan være rare at have,
hvis man f.eks. besøger en af jazzklubberne under ” All that Jazz ” idet man i så fald kommer ind til
disse klubbers medlemspris. Har man brug for et medlemskort, kan de fås til alle vore
arrangementer.
Tur til ” Jazzens Venner ” i Odense
Som nævnt i sidste Nyhedsbrev er det bestyrelsens akt at arrangere en fælles tur søndag d. 17 maj til
Odense, hvor klubben der slutter sæsonen af med ” Second Line Jazzband. Har I lyst til at være
med, så sæt et kryds i kalenderen. Der kommer naturligvis nærmere informationer senere.
…………………………………………………………………………………………………………
OG SÅ HÅBER VI, AT MANGE VIL DELTAGE I GENERALFORSAMLINGEN 28. FEBRUAR
KL: 16.30

Jazzklubbens sponsorer

Med venlig hilsen
Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
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