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Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Nu har vi forhåbentligt alle fået overstået jul og nytår godt, og vi tager så hul på sidste halvdel af 
sæson 2019/2020. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til vores første arrangement i 2020 

FREDAG d. 31. JANUAR 2020 

på Liselund. 

Denne aften får vi besøg af 

DIXIE FOR YOU 

               

 
DIXIE FOR YOU er et af landet kendeste orkestre, som  har spillet på de fleste jazzfestivaler, 
klubber og koncertscener i Danmark og Sverige 
Stilen er melodisk, traditionel jazz med indslag af NewOrleans, dixieland og evergreens fra The 
American songbook. Bandet har en underholdende stil med melodispil, som varierer mellem sax og 
klarinet og mange sangnumre. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
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. 29. januar kl. 
10.00. Tilmelding kan også ske på vores hjemmeside under ” Kontakt ”. 
 
Priser: 
Medlem: Spisning 170 kr  Entre 140 kr. i alt 310 kr. ( Ikke medlem entre pris 200 kr.) 
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 + efternavn 

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 (konto nr. 990010), så kan du altid få kontanter 

retur til evt. brug i baren i løbet af aftenen ( så sparer jazzklubben her gebyr på MobilPay  ) 

Øvrige meddelelser: 

HUSK HUSK  - at jazzklubben i samarbejde med Liselund arrangeret et offentligt arrangement 
søndag den 16.02.2020 kl 14.00 som optakt til den sidste spilleaften med Tribute to Papa Bue. 
Denne søndag kommer bassisten og foredragsholder Jens Sølund og fortæller historier/anekdoter 
m.m. fra sine 20 år som medlem af Papa Bues legendariske orkester. Glæd jer. Det bliver alletiders 
eftermiddag 

NB. Der kommer særskilt Nyhedsbrev om arrangementet med Jens Sølund. 

Medlemskort: Vi har fået fremstillet medlemskort til jazzklubben. Disse kan være rare at have, 
hvis man f.eks. besøger en af jazzklubberne under ” All that Jazz ” idet man i så fald kommer ind til 
disse klubbers medlemspris. Har man brug for et medlemskort, kan de fås til alle vore 
arrangementer. 

Tur til ” Jazzens Venner ” i Odense 

I november måned 2019 havde en flok medlemmer af jazzklubben en meget vellykket tur til Odense 
en søndag eftermiddag. 

Det er bestyrelsens akt, at gentage en sådan tur søndag d. 17. maj, hvor man slutter sæsonen af i 
Odense med ” Second Line Jazzband ” 

Har I lyst til at være med, så sæt et kryds i kalenderen. Der kommer naturligvis nærmere 
informationer senere.                                          

                                               Jazzklubbens sponsorer 

                            

 

 
Med venlig hilsen                            
Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  
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