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Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

NU SKER DET. 

Efter at jazzklubben har ligget i dvale uden arrangementer en hel sæson er vi på banen igen. 

Coronaen har stort set sluppet sit tag i os. Vi er blevet vaccineret – min. 2 gange, og vi er klar til at 
åbne sæson 2021/22. 

Vi lægger ud som tidligere annonceret fredag d. 29. oktober, hvor vi får besøg af RIVERSIDE 
CITY BAND. og bestyrelsen glæder sig meget til at se medlemmerne igen. 

Som meddelt i sidste nyhedsbrev starter vi samtidig op på et nyt spillested, nemlig i SBI`s klubhus,  
Parkvej 41, Slagelse. Vi er helt sikre på, at vi nok skal blive glade for at være ” tilbage ” hertil efter 
en lang årrække. Klubhuset er jo blevet total renoveret bl.a. med lydisolering af lofterne, hvilke 
betyder en del for musikken. På vores hjemmeside ligger foto fra klubhuset. 

Anett Bratved har haft forpagtningen af klubhuset siden 2015. Hun er blandt mange Slagelse 
borgere kendt for sin gode mad og fine betjening, og bestyrelsen er sikre på, at vi vil blive glade for 
samarbejdet med Anett Bratved.  

Som meddelt i sidste nyhedsbrev har bestyrelsen besluttet, at sæsonstarten skal være et brag af en 
fest og vi har derfor halveret entreprisen til 75 kr. for de første 2 arrangementer – nemlig den 
29.oktober og den 19. november, hvor Second Line Band spiller. 

Vi håber, at rigtigt mange medlemmer vil møde frem igen i jazzklubben. Tag venner og bekendte 
med til sæsonåbningen, så vi kan bevise, at jazzklubben er en levende og stabil klub, selv efter en 
helt sæson uden aktiviteter. 

Og lad os så lige for en god ordens skyld også lige nævne de 2 sidste arrangementer i sæsonen 
nemlig d. 4. febr. 2022, hvor ZEBRASS spiller samt d. 4. marts, hvor RIVER JAZZ & BLUES 
BAND slutter sæsonen af. 

Og her lige nogle praktiske bemærkninger bl.a. i kraft af nyt spille sted. 

- Der er spisning kl. 18.30 – pris 200 kr. for 2 retter mad. 
- Der kan som sædvanlig reserveres bord ved 4 pers. og opefter 
- Vin, øl kaffe m.m. købes i baren i klubhuset såvel til spisning som senere på aftenen 
- Tilmelding til spisning senest mandag kl. 12. før arrangementet 
- Parkering sker på parkeringspladsen ved Slagelse Hallen. Der er kun enkelte 

parkeringspladser ved selve klubhuset. Det er dog muligt for handicappede /dårligt gående 
at køre til SBI s klubhus via Fælledvej/Frederikshøjvej. 
 
 



 
 
 

-  
- Musik fra kl. 20 – 23 
- Tilmelding til spisning til jdann@stofanet.dk eller tlf. 20 21 05 76. senest mandag d. 26. 

sept. kl.12 
- Tilmelding kan også ske på vores hjemmeside under ” Kontakt ” 
-  

      Priser: 

- Ikke medlem: Entre pris 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 – medlem eller ikke medlem 
- Såfremt den der tilmelder betaler for alle – uanset antal – er tilmelderes navn nok. 
-     Der kan betales med MobilPay,  nr. 99010 
 

ALL THAT JAZZ 
 
Som er en sammenslutning af jazzklubber på Sjælland incl. København og Odense og en enkelt i 
Malmø. Programmet for efteråret er medsendt som vedhæftet fil. Man har entre til medlemspris – 
Vis medlemskort til Slagelse Jazzklub. Medlemskort kan fåes til et af vore arrangementer. 
 
GENERALFORSAMLING. 
 
Generalforsamling for 2020 skulle have været afholdt i 1. kvartal, men måtte jo som så meget andet 
udsættes grundet Corona. Som meddelt i nyhedsbrev nr. 5 afholdes denne generalforsamling i SBI s 
klubhus 29.10.21 kl. 17 altså umiddelbart før første arrangement. 
Dagsorden og regnskab er medsendt som vedhæftede filer. 
I forbindelse med generalforsamling retter bestyrelsen en indtrængende bøn om at der blandt 
medlemmerne er nogle, som har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det er alt afgørende for 
klubbens fremtid, at der hele tiden er medlemmer, som vil påtage sig et bestyrelsesjob. Man er altid 
velkommen til at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemmer – se hjemmesiden – og høre om 

arbejdet ( du vil ikke få sved på panden på grund af bestyrelsesarbejde  ) 
 
 

PÅ GENSYN FREDAG D. 29. OKTOBER 
 

 

Med venlig hilsen                            

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  

    Fdm. 
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