
Presserelease fra Basin Street Jazzklub, Juelsminde:

Finney's spiller op til 
frokostjazz på havnen

Juelsminde jazzklub åbner jazzsæsonen med gedigen 
dixieland - og swingjazz med københavnerbandet Finney's 

De har gæstet de fleste jazzscener herhjemme og i Sverige, Tyskland og Irland. Finney's jazzmen 
leverer underholdende jazzmusik godt krydret med herlige anekdoter og jazzhistorier fra det 
virkelige og alt andet end kedelige jazzliv. 

Det er Juelsminde halvøens egen jazzklub, Basin Street Jazzklub, der er initiativtager til en række 
frokost-jazz arrangementer gennem vinteren og foråret på restaurant ”På Havnen”. Første koncert er 
søndag den 6. februar.

Jazzklubben har længe ønsket nogle frokostjazzarrangementer, fordi de per tradition er de rene 
publikumsmagneter, fortæller formanden for jazzklubben Jens Jørgen Larsen.
- Vi ser tydeligt, hvordan publikum valfarter til Juelsminde, når sommerjazzsæsonen står på. Vi vil 
gerne videreføre disse arrangementer til også at omfatte vinter- og forårsjazz. De herlige jazztoner 
forsøder tilværelsen midt i vores mørke tid, betoner formanden.

Jazzklubben har fået restauranten på havnefronten til at deltage aktivt i at sætte vinterjazz på 
menuen. Således er der indgået et samarbejde, hvor restauranten stiller lokaler til rådighed, så 
jazzklubbens medlemmer får tag over hovedet på klub-betingelser. Blandt andet giver restauranten 
klubrabat på frokostmenuen til dem, der ønsker at spise under koncerten.  

Jazzklubben har behov for at styrke profilen. Ifølge formanden har de seneste koncerter haft for lidt 
fremmøde blandt medlemmerne. - Derfor må vi prøve at betræde nye veje. Vi har erfaring for, at 
frokostjazzen trækker publikum til, og dem skal vi have mange af for at give klubben luft under 
vingerne. Vinterjazz må derfor gerne blive vinderjazz. 

Jens Jørgen Larsen står inde for solid, gedigen jazz med københavnerbandet. - Må det være mig 
tilladt, vil jeg sige, at de nærmest spiller bagdelen ud af bukserne. Den seks mand store besætning 
overnatter i Juelsminde natten til søndag og er spilleklar til frokost på havnen efter, at de lørdag 
aften har glædet et stort jazzpublikum i Aarhus.  Jazzkoncerten koster en ”hund” for ikke 
medlemmer. Medlemmer får rabat. 

Jazzklubben i Juelsminde har en medlemsskare på godt og vel 200. Blandt medlemmerne tæller 
klubben også jazzinteresserede fra Horsens, Vejle og Aarhus.

Billedtekst:
Finney Jazzmens seks mand store besætning skal nok få hele Juelsminde havnefronten til at swinge. 
Det har de før gjort.
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