
Sea-Side Club 

VELKOMMEN TIL EN AKTIV JAZZ-SÆSON 2017/18 - MED FLERE GODE NYHEDER 

I disse dage springer bøgen ud, og det gør også Juelsminde-halvøens jazzklub Sea-Side 
Clubs nye sæson med bl.a. det, vi tillader os at kalde en “Pinse-Jazzfestival”. 

Vi tyvstartede sæsonen med generalforsamling i marts og første egentlige arrangement 
den 6. april med svenske Second Line Jazzband. Ikke bare bandet var nyt, det var også 
low cost-konceptet, som det nok ikke er sidste gang, vi prøver af. En samlet – lavere – pris 
for både mad og jazz, og en ny menu, som denne gang var skipperlabskovs og stegt 
flæsk. Og vores ide så ud til at falde i god jord. Restaurant 'På Havnen' var fyldt til 
allersidste plads. 

Nu går sæsonen for alvor i gang, og det er tid til at bede jer om at forny eller nytegne 
medlemskab. 

På generalforsamlingen vedtog man at fortsætte med samme niveau som de sidste 
mange år: 150 kr. for solist-medlemskaber, 250 kr. for par-medlemskaber. 

Det, synes vi, er billigt for så mange jazzdage helt frem til næste forår. 
Fra 2017/18-sæsonen kan vi bl.a. nævne “Pinse-Jazzfestivalen” den 3.juni.  
Pinselørdag rejser vi et telt på lystbådehavnen, og tre bands afløser hinanden, så der 
bliver musik fra kl. 12 og frem til kl. 23. Om dagen er der fri entré og salg af øl og pølser. 
Om aftenen bliver der buffet i teltet, og da bliver vi nødt til at tage entré. 
Vi håber på opbakning fra både vejrguderne og mange jazzglade mennesker 

Søndag den 4. juni fortsættes der så med frokostjazz på terassen 'På Havnen'. 

Fra Sankt Hans og frem til midten af august er der traditionen tro hver søndag frokostjazz 
'På Havnen'. Fra efterårets program kan vi allerede nu afsløre, at engelske Paul Harrison i 
september kommer til Juelsminde. Det er også blevet en tradition. Men denne gang flytter 
vi arrangementet til Hotel Juelsminde Strand, som vi i fjor indledte et samarbejde med. 

Sidste efterår var det Rikke Mølgaard og Kansas City Stompers, der trak mange 
mennesker til og gav alle en dejlig søndag eftermiddag. Vi håber Paul Harrison sammen 
med sit band og en sangerinde kan følge succeen op, når de kommer til Juelsminde i 
september måned. Mere udførligt program følger i et senere nyhedsbrev. 

Nyt i 2017 er også navnet Sea-Side Club. På generalforsamlingen blev det vedtaget af 
ændre fra Basin Street Club, som har været navnet siden starten i 2009, til Sea-Side Club. 
Det sker for at trække tråde tilbage til Juelsmindes første jazzklub, der i 60’erne bar netop 
det navn. Dengang var det unge mennesker, som kom for at høre jazz, og da man var 
uden spiritusbevilling, var det med sodavand på bordene. Den gik nok ikke i dag… 



Juelsminde har en aktiv jazzklub med medlemmer, der kommer fra både Horsens, Vejle, 
Aarhus og endda et par stykker fra USA. 
Men vi er stadig en forholdsvis lille klub målt på medlemstallet på ca. 250. Det betyder, at 
vi har brug for trofast opbakning fra medlemmerne, hvis vi skal have økonomien til at 
hænge sammen på sigt. 

Derfor beder vi jer om at indbetale kontingentet senest 15. maj, og håber I vil bakke op om 
de enkelte arrangementer. 
I får ca. 15 arrangementer i løbet af et år, og med medlemskabet bidrager I til et godt 
musik- og kulturliv i byen. Dage og aftener, hvor man både møder venner og nye ansigter, 
hører musik og hygger sig sammen. 
Med et medlemskort i hånden får I jo også 25 kr. i rabat på buffeten, når vi arrangerer jazz. 

De 150/250 kr. kan indbetales enten via netbank eller MobilPay.  
Husk at anføre, navn/navne, og evt.medlemsnummer samt mailadresse. 
Foreningens kontonummer er: 8133 – 000-24-08244. MobilPay: 52607604 

Jazzklubben modtager ikke kommunalt tilskud. Vi skal selv få økonomien til at hænge 
sammen. Heldigvis har vi en række gode sponsorer, som er med til at sikre klubbens drift. 
Men jeres medlemskaber er stadig meget vigtige. 

Mange forårshilsner til jer alle 
Sea-Side Club 




