
     NYHEDSBREV 
Nr. 5. Sæson 2019/2020 

___________________________________________________________________________________ 

     Slagelse, d. 09.10.2019 

 

Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Nu nærmer tiden sig, hvor jazzklubbens sæson 2019/2020 starter og bestyrelsen glæder sig til at se 
rigtig mange af vores medlemmer på Liselund. 

Som tidligere meddelt skyder vi sæsonen i gang  

FREDAG d. 25. OKTOBER 

med et de mest kendte orkestre i Danmark 

 

DOC HOULIND ` New Orleans Revival Band 
                   

 

 

Doc Houlind's orkester er kendt fra koncerter i DK og udlandet og har turneret til jazzens hjemby 
New Orleans mange gange, og er netop i disse dage på turne i Kroatien – så glæd dig allerede nu til 
et brag af en koncert. Klik ind på bandets hjemmeside – www.dochoulind.dk, hvis du har lyst til at 
læse mere. 
 
Vi starter som sædvanlig med mulighed for spisning kl. 18.30 –   
Musikken starter kl. 20.00 og spiller til 23.30 
Tilmelding til spisning til jdann@stofanet.dk eller tlf. 20 21 05 76. senest onsdag d. 23.OKT. 
KL.10.00. 
Priser: 
Medlem: Spisning 170 kr  Entre 140 kr. i alt 310 kr. 
Prisen 310 kr. er den samme som sidste sæson – prisen for 2 retter mad er dog ” tilrettet ” til korrekt 
pris til Liselund. 
Entre pris til musik: Medlemmer – 140 kr. – ikke medlemmer 200 kr. 
 
 

http://www.dochoulind.dk/
mailto:jdann@stofanet.dk


 

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 er ok )  

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  ����) 

Vi kan i øvrigt fortælle, at der er 23 medlemmer fra Slagelse Jazz Klub, som har tilmeldt sig den 
tilbudte Dresdentur i uge 21 i 2020. 

Der er stadig mulighed for at tilmelde sig Odenseturen 03.11.2019 til Jazzens Venner Fyn, hvor der 
er mulighed for at opleve Finn Burich sammen med den amerikanske sanger og banjospiller Don 
Vappie – se i øvrigt tidligere nyhedsbrev. Henvendelse til klubbens kasserer Søren Kærn, tlf. 21 78 
49 37 eller på mail; sogkkaern@gmail.com 

Da bestyrelsen tiltrådte i april måned besluttede vi, at der bl.a. skulle arbejdes for at skaffe klubben 
flere medlemmer for at stabilisere økonomien. Det håber vi, at vores daglige arbejde, sæsonens 
arrangementer og kontakten til vore medlemmer kan medvirke til, men hvis det virkelig skal rykke 
noget, skal vi også bede om medlemmerne hjælp hertil – så prøv at gør venner og bekendte 
opmærksomme på klubben. Dels er det jo god musik, der spilles, og dels er det hyggelige 
mennesker, som kommer til vores arrangementer, og samtidig er det vel nok det eneste sted i 
Slagelse, hvor voksne mennesker kan komme ud at danse en aften. 

Vi forsøger at gøre opmærksomme på os selv ved at hænge plakater op, hvor det er muligt. Måske 
kender du et sted – arbejdsplads o.l. hvor der kan hænges en plakat for de enkelte arrangementer op 
– så lad os det vide. 

Samtidig forsøger vi naturligvis at få noget redaktionel omtale i dagspressen – hvorimod vi har 
droppet annonce i Sjællandske i første omgang, idet vi ikke mener, at effekten modsvarer prisen på 
annoncen. 

Der er desuden trykt en masse små flyers, som kan omdeles som reklame. Har du mulighed for at 
dele nogle ud forskellige steder, så sig til. Vi har dem med til arrangementerne  

Og sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved d. 22.11.2019, hvor vi får besøg at The SPIRIT 
Of NEW ORLEANS med en af jazzklubbens gamle venner PREBEN NISSEN. 

 

 

       Med venlig hilsen                            

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 

         Jørgen Dann  

             Fdm. 
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