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Slagelse, d. 19.03.2020

Til Jazzklubbens medlemmer.
Hermed er sæson 2019/2020`s sidste nyhedsbrev.
Som en vedhæftet fil medfølger det officielle referat fra generalforsamlingen underskrevet af
dirigenten,
Efter generalforsamlingen, hvor vi fik valgt et nyt medlem til bestyrelsen – Lis Hansen – oprandt på
årets sidste arrangement.
Der var tilmeldt 65 til spisning, hvilket var sæsonens største tilmelding.
Kl. 20 startede musikken – TRIBUTE TO PAPA BUE - så op. Og hvilket herligt orkester.
Jazzklubben og Liselund havde 14 dage før dette arrangement et foredrag af bassisten Jens Sølund –
” 20 fantastiske år med Papa Bue ”. Dette arrangement tiltrak en søndag eftermiddag 52 mennesker,
hvilket vi var vældig positivt overrasket over.
Så de sidste arrangementer stod i Papa Bue s tegn – der var bl.a. ekstra lodtrækning over ældre og
spændende Papa Bue CD ere skænket af Hans Belling.
Denne aften blev en stor aften for jazzklubben, hvor ikke mindre end 98 gæster besøgte os på
Liselund - flot
Hertil kommer så, at vi denne aften fik nye medlemmer således, at vi i sæsonens forløb har fået 62
nye medlemmer – så vi d.d. har 163 medlemmer.
Bestyrelsen takker for den fine opbakning i sæsonens forløb, og vi glæder os til at se jer igen til
næste sæson.
SÆSON 2020/2021
Datoerne er fastlagt og orkestrene bestilt – så det er bare med allerede nu at fatte kalenderen og få
noteret disse datoer – det ville jo være ærgerligt at gå glip af en af disse herlige jazzaftener.
Programmet ser således ud:
Fredag d. 23.10.2020 – RIVERSIDE CITY BAND.
Fredag d. 20.11.2020 - ZEBRASS
Fredag d. 29.01.2021 – RIVER JAZZ & BLUES BAND
Fredag d. 26.02.2021 – BLÅ MANDAG JAZZBAND feat. LISA.

ODENSETUR
Vi har tidligere dels i Nyhedsbrev og dels på hjemmesiden annonceret en fællestur til Jazzens
Venner i Odense d. 17. maj for at høre Second Line Jazzband.
Men som situationen ser ud i disse Corona tider med aflysninger/begrænsninger af forskellig art har
vi lagt denne tur i ” Mølposen ” .
Men skulle muligheden opstå for at turen kan gennemføres, så vil vi lade høre fra os igen i et
Nyhedsbrev.
Husk, at I selvfølgelig altid kan følge jazzklubben på vores hjemmeside www.slagelsejazzklub.dk
og på Facebook.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer, og vi håber, at alle kommer godt
igennem de næste måneder med Coronavirus.
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Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub
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