
	
	
	

Nyhedsbrev juni 2017 
 
For første gang havde vi arrangeret en jazzfestival i Juelsminde i et stort telt på havnen. Vi 
spillede jazz, swing og bigband musik fra 1200 til midnat. Så der var lidt for enhver smag. 
Desværre må vi erkende, at udbuddet af events i Juelsminde Pinselørdag var så stort, at 
det kneb med at få teltet fyldt. Eftermiddagen gik udmærket, men om aftenen kunne vi 
godt have ønsket os et større publikum. 
 
Det var lidt ærgerligt, for det var nogle rigtig gode bands vi havde hyret. Jelling Big Band 
var som altid en fornøjelse at lægge øre til. Jazz DeLuxe og Blå Mandag havde vi ikke 
tidligere hørt i Juelsminde, men det bliver nok ikke sidste gang. 
 
Blå Mandag leverede et festfyrværkeri om aftenen, velspillende og underholdende i en 
god kombination. Vi syntes, at flere skulle have haft lejlighed til at opleve dette band, så de 
er allerede hyret til vores program 2018. 
 
Vi havde desværre problemer med fadølsanlægget og fik også skiftet det, da det var 
defekt. Men desværre lidt sent. Vi undskylder på leverandørens vegne for den manglende 
kvalitet. Heldigvis kunne vi supplere med lidt flaskeøl, så alle fik vist slukket tørsten. 
 
Allerede dagen efter var der frokostjazz på terrassen med River Band. Rigtig mange af 
vores medlemmer nyder gensynets glæder og møder trofast op, når River Band er på 
programmet. Så alt i alt en swingende jazz-weekend. Vi har endnu ikke opgjort det 
økonomiske resultat, så det er for tidligt at love, at vi gentager en jazzfestival  i Pinsen 
2018. 
 
Har du ikke allerede fornyet eller nytegnet medlemskab for 2017, kan du nå det endnu. 
Husk at medlemskabet giver adgang til medlemspris i en lang række andre jazzklubber i 
Danmark, og vælger du at nyde en buffet i forbindelse med nogle af sommerjazz- 
arrangementerne ”På Havnen”, så husk at du får en medlemsrabat på 25 kr., når du viser 
dit medlemskort. 
 
Allerede skt. Hans aften er der igen jazz på programmet. Traditionen tro kommer All Time 
Jazz Band og hjælper med at sende heksen til Bloksbjerg. De spiller ”På Havnen” fra kl. 
20- 23 med et lille afbræk, hvor de går street parade til Storstranden og underholder med 
et par numre inden de igen vender tilbage til ”På Havnen”. 
 
Sommerens frokostjazz-arrangementer begynder søndag den 25. juni med Neanders.  
 
Du kan i øvrigt altid følge med i vores arrangementer på hjemmesiden 
http://www.juelsmindejazz.dk 



Vi har sammen med mailen vedhæftet vores ”postkort”, hvor du kan se hele programmet 
for sommerjazz 2017, og hvis du kender nogen, der ønsker at blive medlem, så kan 
postkortet også bruges som indmeldelsesblanket. Postkortet kan afleveres hos Johnny på 
”På Havnen”, så vil du høre fra os i løbet af en uges tid. 
 
Vi ønsker alle vores medlemmer og sponsorer en rigtig dejlig sommer, og måske ses vi på 
terrassen til et af de mange gode bands, der er på programmet. 
 
Med venlig hilsen 
Sea-Side Club 
 
 

 
Tak til vores sponsorer 
 
 

            
 

 
 
	


