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Slagelse, d. 14.02.2022

Til Jazzklubbens medlemmer.
NU ER DET SÅ ENDELIG SKET.
Vi har ingen Corona restriktioner mere, og derfor er jazzklubben klar til næste arrangement med
RIVER JAZZ & BLUESBAND
FREDAG d. 4. MARTS
med spisning kl. 18.30 og musik fra kl. 20.00
Bandet som i daglig tale blot går under navnet Riverband kom til verden tilbage i 1971 er et af
Danmarks allerbedste jazzband og de har begejstret publikum overalt i klubber og på festivals med
deres forrygende musik og evner til at komme ud over scenekanten. Bandet har i mange år turneret i
hele verden fra Svalbard til New Orleans.
Det bliver uden tvivl en super aften i SBI `s klubhus – så det er bare med at få sig tilmeldt.
Husk vores nye tilmeldings procedure, som letter os ved check in.
Tilmelding sker til Bertel Erichsen, senest mandag den 28/2 2022 kl. 12.00 på en af følgende 4 måder:





Brug så vidt muligt vores tilmeldingsformular på Kontakt | slagelsejazzklub.dk
Skriv en SMS til mobil 29 62 20 09 eller
Skriv en e-mail til be@berevision.dk
Eller du kan ringe til Bertel 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 3/3 2022
 Bankoverførsel til reg. 9570 konto 0012218028, senest onsdag den 2/3 2022
 Hvis det ikke er muligt, da:
Kontanter (helst lige penge) eller MobilePay den 04.3.2022 ved indgangen.
Priser til brug ved betalingen:
Pris for middag: 200,00 kr.
Entre medlemmer: 140,00 kr.
Entre ikke medlemmer: 200,00 kr.

FACEBOOK.
Hvis du har en profil på FACEBOOK opfordres du til at melde dig ind i gruppen ” Slagelse Jazzklub
” – så kan du også her holde dig orientering om nyheder i jazzklubben og hvis du derudover deler
disse opslag med venner, så spredes oplysninger om jazzklubben, og på den måde kan vi også forøge
medlemstallet.
ALL THAT JAZZ
Er en sammenslutning af jazzklubber på Sjælland incl. København og Odense og en enkelt i Malmø.
Programmet for alle medlemsklubber kan du finde på hjemmesiden ” www. All That Jazz.dk. ” Man
har entre til medlemspris – Vis medlemskort til Slagelse Jazzklub. Medlemskort kan fåes til et af vore
arrangementer.
GENERALFORSAMLING.
Jazzklubbens generalforsamling skal iflg. vedtægterne afholdes i første kvartal. Bestyrelsen har haft
dagen oppe og vende på sidste bestyrelsesmøde. Hvis det havde været normale tider, havde vi jo holdt
den ved arrangementet i marts måned. Vi håber på forståelse for, at vi gerne vil holde
generalforsamlingen i forbindelse med vores sidste arrangement, som vi jo grundet Corona måtte
flytte hertil. Det er en enkelt dag efter udgangen af første kvartal, men vi synes, at det ligesom er en
god afslutning på en sæson. Skulle der være indsigelser hertil bedes man sende dette til bestyrelsen
senest 17.02.22

RIVER BAND og Bestyrelsen siger
PÅ GENSYN FREDAG D. 4. MARTS

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
Fdm.
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