
 

 
 

 
Basin Street Club ønsker alle en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår 
 
Allerede nu har vi programmet for første halvår 2015 på plads. Den gode 
opbakning til vores arrangementer i efteråret har givet os forhåbning om et 
godt og vellykket 2015 med en del nye bands, men også med mange “gamle” 
kendinge, som vores medlemmer sætter stor pris på. 
 
Vi fortsætter det gode samarbejde med “På Havnen”, der I samarbejde med 
Basin Street Club arrangerer sommer-jazz-festival I perioden 28. juni til og 
med16. august. Det er som tidligere frokostarrangementer fra kl. 13 – 16. 
 
Skt. Hans Aften kommer All-time Jazzband og indleder (www.alltimejazz.dk) 
 
Forårets program: 
21. februar – Vestre Jazzværk (www.vestre-jazzvaerk.com) 
14. marts – Doc Houlinds Revival All Stars (www.dochoulind.dk) 
5. april – Basement Hot Six ( 
23. maj – Pinsejazz I Teltet med Jelling Bigband (www.jelling-bigband.dk) 
 
Sommer-Jazz-Festival: 
28. juni – Neanders Jazzband (www.neanders.dk) 
5. juli – Jazz Buffetten (www.jazzbuffetten.dk) 
12. juli – Arosia Jazzband (www.arosia.dk) 
19. juli – Tuxedo New Orleans Jazzband (www.tnoj.dk) 
26. juli – Creole Catz (www.creolecatz.dk) 
2. august – Dansk Djas (www.danskdjas.dk)  
9. august – Dixieland Jubilees (www.dixilandjubilees.dk) 
16. august – Old Boys Big Band (www.oldboysbigband.dk) 
 
Allerede nu kan I godt reservere den 6. september, hvor det er lykkedes for 
os endnu engang at få Paul Harrison til Juelsminde (www.harrisonmusic.dk) 
 
Uden en stor trofast medlemsskare kan vi ikke få økonomi til at gennemføre 
et så omfattende jazzprogram. Men medlemskontingentet alene kan ikke 



sikre økonomien. Sommer-jazz-festivalen er der fri entre til, men ved alle 
øvrige arrangementer skal der betales entre – som hidtil 100 kr. for 
medlemmer og 150 for øvrige. Alle arrangementer holdes “På Havnen”. 
 
Vi vil i god tid før de enkelte arrangementer udsende yderligere information. 
Men allerede nu kan vi oplyse, at den årlige generalforsamling afholdes 
den 14. marts I forbindelse med med Doc Houlinds Revival All Stars.  
 
Vores generalforsamling plejer at være velbesøgt, så det håber vi også bliver 
tilfældet i 2015 
 
Vi er ved at omlægge vores hjemmeside, så den bliver endnu mere 
brugervenlig, så kig også ind på www.juelsmindejazz.dk 
 
 

        
 

 


