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Slagelse, den 17.09.2019

MEDLEMSTILBUD
Til Jazzklubbens medlemmer.
Som en ny service vil jazzklubben med mellemrum, som supplement til vores egne koncerter,
foreslå besøg i andre jazzklubber/foreninger.
Første arrangement, vi vil foreslå, er en koncert med Don Vappie & Finn Burich International
New Orleans Jazzband.
Koncerten foregår hos Jazzens Venner Fyn, søndag den 3/11 2019 kl. 13 - 16 i Seniorhus
Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Don Vappie & Finn Burich International New Orleans Jazzband er et internationalt sammensat
band, som spiller revival New Orleans-jazz krydret med swing, blues og caribisk inspireret musik.
For tiende gang siden 1999 præsenterer Finn Burich den amerikanske sanger og banjospiller Don
Vappie på turné i Danmark i perioden fra den 24. oktober til den 3. november 2019.
Du kan høre numre af bl. a. Jelly Roll Morten, Kid Ory, Fats Waller, Sidney Bechet, Stellio og
enkelte af Don Vappies egne kompositioner.
Bandmedlemmer: Don Vappie: Banjo/ guitar/ bas/ vokal, Finn Burich: Trombone, Thomas
I’Etienne: Klarinet/ tenorsax, Harry Kanters: Piano
Thomas Altmann: Trommer.
Du kan læse mere om arrangementet i Odense på: www.jazzensvenner.dk , eller læse nogle af
de mange gode anmeldelser m.m. på nettet af DAN VAPPIE verdens bedste banjospiller
Da Slagelse Jazz Klub også er medlem af All That Jazz er billetprisen for os også kun 60 kr.
pr. person, svarende til den entrepris som medlemmerne af denne forening betaler.
Vedr. transport:
Togpriser: DSB Orange/DSB Orange Fri: 124 kr. / 178 kr. tur retur Slagelse/Odense
Voksne 364 kr. /Pensionister 264 kr. tur retur Slagelse/Odense.
Hertil entre pris 60 kr.

Gåafstand fra Odense St. til spillested: ca. 1,3 km - svarende til ca. 20 minutter – se vedhæftede
kortbilag.
Udrejse: fra Slagelse St. 10.57 og ankomst Odense St. 11.36
Hjemrejse: fra Odense St. 16.54 og ankomst Slagelse St. 17.29
Opmærksomheden henledes på de særlige betingelser, der er knyttet til de billige DSB Orange og
DSB Orange Fri billetter – jf. de vedhæftede filer herom. Disse billetter bliver normalt hurtigt
udsolgt, hvorfor det anbefales at købe dem i god tid forinden rejsedagen.
Ved samkørsel i bil med 4 personer er prisen inkl. broafgift/benzin/entre anslået til ca. 190 kr. pr.
person. Køretid regnet fra Slagelse St. er ca. 55 minutter og afstanden er ca. 72 km. Afgang fra
Slagelse ca. kl. 11
*********
Før koncerten kan der købes smørrebrød/øl/vin m.m. til rimelige priser (både alm. og luksus) fra
stedets cafe fra kl. 12, og i en pause senere på eftermiddagen kan der købes kaffe og kage også til
rimelige priser.
Og ikke at forglemme, så er der naturligvis et stort dansegulv, som flittigt bliver brugt af de op imod
150 til 200 gæster der plejer at møde op en søndag.
Har du/i lyst til at deltage, kan du/i henvende dig/jer til jazzklubbens kasserer Søren Kærn
Tlf. 21 78 49 37 eller bedre på mail: sogkkaern@gmail.com
Søren Kærn er tovholder/koordinator på dette arrangement og bestiller borde til os, så vi kan sidde
sammen. Han kan også koordinere evt. samkørsel, hvis nogen tilbyder plads i Deres bil.
Sidste tilmeldingsfrist er: SØNDAG, DEN 27. OKTOBER 2019 af hensyn til reservering af
borde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
Fdm.
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