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Til Jazzklubbens medlemmer.
Så kom vi i gang igen med vores arrangementer.
Sidste fredag var der tilmeldt 81 personer til spisning, hvilket var klubrekord. Dejlig start efter
nedlukning en hel sæson.
Aftenen startede med en udsat generalforsamling, hvor der jo ikke var så meget at berette fra
bestyrelsen, da der jo ikke var foregået noget.
Vi kunne dog berette, at jazzklubben har fået ny hovedsponsor – nemlig ADVOKATHUSET,
SLAGELSE VED RENE RASMUSSEN og HELLE RASMUSSEN
Økonomien har det fortsat godt, hvilket I har kunne set af det udsendte regnskab.
Efter det første arrangement, hvor vi fik 5 nye medlemmer er vi nu 168 medlemmer - incl. 2
æresmedlemmer.
Der skete dog en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Rita Rasmussen ønskede at udtræde.
hvorefter hun blev afløst af Jens Gade Larsen, som allerede har deltaget i sit første bestyrelsesmøde.
En stor tak til Rita, som i mange år bl.a. har stået for vores lotteri.
Denne første aften foregik så på et nyt spillested SBI`S klubhus, hvilket faktisk forløb udmærket.
Der er nogle små justeringer – bl.a. bordopstilling, som vi skal snakke med restauratøren om,
hvorvidt der er mulighed for at ændre på det. Skulle du have nogle gode ideer til diverse ting, så ret
henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmer, så tager vi det op og ser på mulighederne.
Næste gang, som er allerede den 19. november får vi besøg af Second Line Jazzband, hvilket
det ” store orkester ” i denne sæson.
Second Line Jazzband fra Gøteborg i Sverige startede deres karriere allerede tilbage i 1989 og på
det tidspunkt var de fleste af bandets medlemmer teenagers. Der er i dag stadig 4 af bandets
oprindelige 6 medlemmer tilbage. Second Line Jazzband har hurtigt etableret sig som et af Europas
mest populære traditionelle jazzbands og har spillet på de fleste klubber, festivaler og har medvirket
i både TV og radio udsendelser i mange lande.
Bandet har i tiden løb udgivet 13 Cd ere.
Second Line Jazzband har gjort sig kendt som et fantastisk live band, hvilket må skyldes den
enorme glæde og intensitet de spiller og møder publikum med. Derfor er bandet også mange steder
blevet publikumsfavoritter og har lavet publikums rekorder gang på gang.
Bandet turnerer meget i Europa, og kommer til Slagelse Jazzklub direkte fra et arrangement i
Schweiz.

ÆNDRET TILMELDING TIL NÆSTE ARRANGEMENT –
For at lette check-in og betaling til næste arrangement, fredag den 19/11 2021, bedes I venligst
følge nedenstående procedure:
Tilmelding sker til Bertel Erichsen, senest mandag den 15/11 2021 kl. 12.00 på en af følgende 4
måder:





Skriv en SMS til mobil 29 62 20 09 eller
Skriv en e-mail til be@berevision.dk eller benyt
Vores tilmeldingsformular på Kontakt | slagelsejazzklub.dk
Eller du kan ringe til mig på mobil 29 62 20 09

Uanset hvilken måde tilmeldingen sker på, skal du huske, at anføre/oplyse alle navne (for- og
efternavn) på de personer, du tilmelder. Du modtager en kvittering for tilmelding og størrelsen af de
enkelte deltageres betaling.
Med hensyn til betaling FORUD for arrangementet foreslår vi, at den sker på én af følgende måder:
 MobilePay til 99010 Slagelse Jazzklub, senest torsdag den 18/11 2021
 Bankoverførsel til reg. 9570 konto 0012218028, senest onsdag den 17/11 2021
Hvis det ikke er muligt, da:
 Kontanter (helst lige penge) eller MobilePay den 19/11 2021 ved indgangen.
Priser til brug ved betalingen:
Medlemmer: Middag kr. 200,00 og entre kr. 70,00, i alt kr. 270,00
Ikke medlemmer: Middag kr. 200,00 og entre kr. 200,00, i alt kr. 400,00
Vi håber, I vil gøre brug af den beskrevne vejledning og dermed være med til at lette arbejdet for os
og ved at køen mindre ved indgangen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
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