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Slagelse, d. 08.11.2019
Til Jazzklubbens medlemmer.
Så er det ved at være på tide til vores næste jazzarrangement. Vi har i november måned valgt at
afholde arrangementet den næstsidste fredag i stedet for som sædvanlig den sidste fredag i
måneden.
Dette er gjort i et forsøg på at undgå ” konkurrence ” med Black Friday og afslutning på TV2´s ”
Vild med dans ”
Vi glæder os til at se rigtig mange
FREDAG d. 22. november 2019
på Liselund
Denne aften spiller

THE SPIRIT OF NEW ORLEANS

Orkesteret har tidligere besøgt jazzklubben med stor succes og har været ønsket af en del
medlemmer. The Spirit of New Orleans er i dag ét af de mest kendte og rutinerede orkestre i
Danmark. Orkesteret lægger stor vægt på, at skabe stemning gennem en god kontakt til publikum
med musik og sang langt ud over scenekanten.
Orkesteret blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen og har været på utallige turneer, givet
flere hundrede koncerter rundt om i danske og udenlandske kirker, koncertsale, jazzklubber,
jazzfestivaler m.m. og har medvirket i radio og TV og udgivet flere bånd og CD-er.
Denne aften er sponseret af

som vi takker for støtten

Vi starter som sædvanlig med mulighed for spisning kl. 18.30.
Musikken starter kl. 20.00 og spiller til 23.00
Tilmelding til spisning til jdann@stofanet.dk eller tlf. 20 21 05 76. senest onsdag d. 20. nov.
kL.10.00. Som en ny mulighed for tilmelding kan dette ske på vores hjemmeside under ” Kontakt”
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.
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 �)
Bestyrelsen håber naturligvis på stor tilslutning til denne aften. Vi gør opmærksom på, at også ikke
medlemmer er velkomne – måske melder de sig ind i jazzklubben, når de oplever, hvor gode
arrangementer vi har, og nye/flere medlemmer er altid velkomne.
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.
Øvrige meddelelser:
Jazzklubbens første arrangement d. 25.1019 med Doc Houlind forløb med stor succes. Det er jo
super velspillende orkester. Desværre var der ikke så mange deltagere – 35 til spisning+ ca. 10 til
musik, hvilket jo desværre gør det vanskeligt få arrangementet til ” at løbe rundt”.
Søndag d. 03.11.19 havde 11 medlemmer af jazzklubben benyttet sig af tilbuddet fra Jazzens
Venner i Odense om at deltage i deres arrangement med Don Vappie og Finn Burichs orkester. Det
blev en fantastisk oplevelse. Musik i verdensklasse og med ca. 200 deltagere en søndag
eftermiddag.
Klubbens hovedsponsor

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
Fdm.
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