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     Slagelse, d. 23.06.2019 

 

Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Hermed fremsendes jazzklubbens nyhedsbrev nr. 2 2019/2020. 

I nyhedsbrev nr. 1 orienterede vi om spilledatoer i den kommende sæson –  

Nu er musikprogrammet for sæsonen på de nævnte datoer fastlagt – og vi synes selv, at det er et 
spændende og alsidigt program, som vi kan glæde os til: 

Fredag d. 25.10.2019 : Doc Houlind Revival All Stars 

Fredag d. 22.11.2019: Spirit Of New Orleans – m/Preben Nissen 

Fredag d. 31.01.2020: Dixie For You – m/Lars Nielsen 

Fredag d. 28.02.2020: Tribute to Papa Bue. 

                                     Denne dag afholdes generalforsamling forud for spisning og musik 

 

Nærmere omtale af orkestrene kommer naturligvis i forbindelse med omtale af de enkelte spille- 
aftener 

Og som lidt ekstra kolorit på dette musikprogram har jazzklubben i samarbejde med Liselund 
arrangeret et special arrangement søndag den 16.02.2020 kl 14.00 som 
optakt til den sidste spilleaften med Tribute til Papa Bue. Denne søndag 
kommer bassisten og foredragsholder Jens Sølund og fortæller 
historier/anekdoter m.m. fra sine 20 år som medlem af Papa Bues 
legendariske orkester.  – Glæd jer. Det bliver alle tiders eftermiddag 

Hjemmeside: 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev var det nødvendigt med en ny hjemmeside. Første udgave af denne 
hjemmeside er nu oppe og køre – www.slagelsjazzklub.dk – hedder den. Der bliver dog løbende 
arbejdet med forbedringer / nye tiltag m.m. på denne hjemmeside.  

Sponsorer: 

Bestyrelsen arbejder naturligvis fortsat på at skaffe sponsorer, så vores svage økonomi kan blive 
forbedret. 

Det er derfor glædeligt, at den første kontrakt er indgået med 

                                              

i Slagelse, som herefter er hovedsponsor. Jazzklubben takker for støtten 

 

http://www.slagelsjazzklub.dk/


Bestyrelsen har en drøm om, at kunne skaffe sponsorer øremærket til de enkelte musikarran-
gementer, således at firmaer annonceres til disse. 

Skulle der være medlemmer, som har nogle gode ideer til mulige sponsorer, hører vi meget gerne 
fra jer – henvendelse til Bertel Erichsen – tlf. 29 62 20 09 eller mail: be@berevision.dk – det gælder 
også mulige sponsorer til vores amerikanske lotteri. 

Øvrige muligheder for at høre god jazz. 

Skulle du i løbet af sommeren få lyst til at høre noget jazz, er der altid mulighed for at finde et sted, 
hvor der spilles på www.all-that-jazz.dk. 

All-That-Jazz er en sammenslutning af jazzklubber i Østdanmark som 
strækker sig fra Malmø til Odense. Når du er medlem af Slagelse Jazz 
Klub kommer du ind til medlemsentre på alle de spillesteder, der er 
tilsluttet All That Jazz.. Vi har ikke nogen form for medlemskort i 
Slagelse Jazz Klub, men du kan blot henvende dig til enten formand 
eller kasserer, så får du en bekræftelse på dit medlemskab via mail. 

Vi kan desuden orientere jer om, at Sct. Jørgens Jazzklub i Næstved har et stort arrangement 21. 
september –  ” Jazzfest i Gl. Ridehus ” og de har netop orienteret os om, at de meget gerne ser 
gæster fra Slagelse Jazz Klub. Skulle dette evt. have jeres interesse, kan I læse nærmere om det på 
deres hjemmeside www.sctjoergennaestved.weebly.com. 

Jazztur til Dresden 

Slagelse Jazz Klub har fået et tilbud til vores medlemmer fra 2 kendte jazzmusikere Preben Nissen 
og Jørgen Fjeldstrup  De arrangerer en  5 dages Jazztur med bus til Dresden i uge 21 2020 med 
Scandinavian Old Stars, og vil meget gerne have medlemmer fra Slagelse Jazz Klub med på turen. 
Der er tale om en 5 dages bustur med 4 overnatninger incl. morgenmad på turen. Prisen på turen er 
p.t. ikke endelig fastsat, men forventes at blive på samme niveau som sidste år, hvor den var 3200 
kr. Hertil må påregnes udgifter til og mad/drikkevarer, og entre til diverse arrangementer. Skulle 
være du være interesseret, kan du ganske uforpligtende høre nærmere ved at ringe/skrive til Bertel 
Erichsen som er klubbens kontaktperson til dette arrangement.– tlf. 29 62 20 09 eller mail: 
be@berevision.dk -   

” Reklame ” for Slagelse Jazz Klub. 

Skulle du have venner eller bekendte, som også kan lide god traditionel jazzmusik, må du meget 
gerne fortælle dem om Slagelse Jazz Klub, hvor man netop hører denne type musik, og som så 
samtidig er et af de få steder for voksne mennesker, hvor der er mulighed for at bruge danseskoene. 
Du kan altid give dem vores nyhedsbrev, eller give os besked, så sender vi gerne ud.  

 

Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer                              

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  

    Fdm. 
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