
Sea-Side Club (tidligere Basin Street Club) præsenterer 

Torsdag den 6. april kl. 20 - 23 Second Line Jazzband 

Second Line Jazzband 

Svenske Second Line spiller på både Riverboat, Femø, Livø og Tunø, i 
jazzklubberne i Sverige og Danmark – og nu også i Juelsminde! 

Har du ikke tidligere hørt Second Line for fuld udblæsning, er chancen der 
den 6. april, hvor det svenske band spiller på restaurant “På Havnen”. 

Bandet har mange år og 14 cd’er på bagen. Det er kendt af jazz-glade over 
det ganske land, og musikerne har fået stående ovationer i både Silkeborg, 
Odder, Horsens, Vejle og Kolding – plus alle de andre steder, de har spillet. 
Der er knald på drengene. De seks musikere oser af spilleglæde, humør og 
tempo. 
Aviser har tidligere efter koncerter skrevet: 
”Den bedste aften i jazzklubbens historie” 
”Forfriskende, tidsvarende, velspillende og energifyldt”. 
”Helt sikkert et af vor tids bedste traditionelle jazzbands”. 



Bandet består af:  
Jesper Albrektsson på trompet  
Niklas Carlsson på trombone  
Olof Skoog på tenorsax og klarinet  
Johan Horner på trommer  
Per Bach på bas og ikke at forglemme den lille 
Anders Wasen på banjo, som plejer at optræde i guldsko. 

Yderligere information kan hentes på bandets hjemmeside 
http://www.secondlinejazzband.com og en lille forsmag på bandets 
musikalske formåen kan hentes her https://youtu.be/JJUWWpv1TjQ 

Det er første gang, Second Line spiller i jazzklubben i Juelsminde, der også 
for første gang inviterer under klubbens nye navn Sea-Side Club, som blev 
vedtaget på generalforsamlingen i starten af marts. 

Det er også første gang, klubben lancerer et torsdags-arrangement. Vi 
forsøger os med en aften, hvor maden er ny og entreen sænkes. Et såkaldt 
lowcost-arrangement i håb om, at endnu flere bakker op. Det eneste, der ikke 
er på lowcost-niveau, er bandets kvalitet og pris. 

Vær friske, bak op om jeres jazzklub – og få en forrygende aften. 
Der er mulighed for at spise fra kl. 18.00. Der kan som sædvanlig reserveres 
bord på 22481370 / 75695770. 

Prisen er 200 kr. for medlemmer, for ikke medlemmer er prisen 250 kr. 
OBS ! OBS ! OBS !  I den uhørt billige pris får man også stegt flæsk med 
persillesovs eller skipperlapskovs. Så kan alle være med ! 




