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Kære jazzklubmedlemmer. 

 

 

Desværre raser Coronaen stadig over os, og dermed også en del restriktioner. 

Vi havde jo håbet på, at de restriktioner, som vedrører restauranter var blevet lempet/ophævet fra 16. 
januar, selvfølgelig med henblik på vores næste planlagte arrangement 04. februar. 

Desværre gik det ikke sådan. De blev derimod forlænget til 31. januar. 

SBIs klubhus er at betragte som en restaurant. Derfor er der stadig nogle restriktioner her. I kender 
dem sikkert alle sammen. Der er nogle arealkrav, der må ikke sælges spiritus efter kl. 22, Coronapas, 
mundbind etc. 

Teoretisk kunne jazzklubben godt gennemføre vores arrangement 4. februar ved f.eks. at starte 
tidligere end sædvanligt. 

Vi kunne naturligvis også tage chancen og håbe på en ophævelse af de nuværende restriktioner 31. 
januar, men det ville jo så være tæt på 4. februar, men vi følte dog, at det måske blev noget rod. 

Samtidig var vi lidt betænkelige ved at der kunne en betydelig økonomisk risiko for såvel SBI`s 
klubhus og jazzklubben ved at afholde arrangementet d. 4. februar, idet man kunne frygte at 
tilslutningen ikke ville blive særlig stor, da mange stadig er betænkelige ved at gå i byen med de 
smittetal, som p.t. findes. 

Bestyrelsen har derfor efter grundige overvejelser og med et stort ønske om at gennemføre alle 4 
planlagte arrangementer i denne sæson flyttet arrangementet 4. febr. til fredag d. 1. april. 

Heldigvis var SBI`s klubhus ledigt denne dag. Desværre var ZEBRASS jazzband optaget denne dag. 
De kommer derimod på besøg i næste sæson. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Men vores booker og næstformand har fundet afløseren – nemlig RED HOT FOUR + 2. Som er et 
velspillende 6 mands band, som I kan glæde jer til at høre. De er bl.a. kendt fra frokostjazzen i 
Silkeborg, og der fyres op under kedlerne med svingende traditionel New Orleansjazz 

 

Bestyrelsen er så optimistiske, at vi regner med de fleste restriktioner m.m. er borte således at 
arrangementet d. 4. marts med River Jazz & Blues Band kan gennemføres på normal vis. 

Der kommer som sædvanligt Nyhedsbrev forud for dette arrangement og vi glæder os til at se rigtig 
mange. 

 

 

 

Med venlig hilsen                            

Bestyrelsen  

Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  
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