
	
	
	

Nyhedsbrev september 2017 
 

Efter nogle forrygende frokostarrangementer hen over sommeren på 
terrassen ”På Havnen”, hvor gæsterne blev præsenteret for rigtig mange 
gode bands med et meget varieret repertoire, kan vi nu præsentere efterårets 
program. Vi synes selv, at vi har formået at få nogle af de bedste jazzbands 
og jazzsangerinder på programmet. 
 
Torsdag den 28.september lægger vi ud med Rikke Mølgaard og Kansas 
City Stompers. 
Rikke Mølgaard er en af Danmarks bedste jazzsangerinder og Kansas City 
Stompers et af de absolut bedste jazzorkestre. Orkestret er Danmarks ældste 
jazzorkestre. Men når de først slår tonen an, så swinger det. 

 
 

 
 
Vi havde stor succes med en jazzaften på en hverdag, da vi for første gang 
forsøgte med et sådant arrangement i foråret i år. Vi håber det bliver en lige 
så stor succes denne gang. 
 
Prøv lige at lytte til dette fantastiske arrangement med Rikke og Kansas: 
https://youtu.be/OrZ9talucJ0 
 



 
”På Havnen” sørger for solid kost til absolut rimelig pris. Der tilbydes stegt 
flæsk eller skipperlabskovs til en medlemspris på 125 kr. og øvrige 150 kr. 
Menuen serveres fra  
kl. 18.00 og orkestret går på kl. 20.00. Entre er 100 kr. for medlemmer og 150 
kr. for øvrige. 
 
Vi anbefaler, at der bestilles bord i god til. Sidste gang var alle pladser hurtigt 
udsolgt. Ring til Johnny på 22481370 eller 75695770. 
 
Søndag den 29. oktober har vi Paul Harrison på scenen på Hotel 
Juelsminde Strand til et frokostarrangement. Paul Harrison har denne gang 
de to fremragende og sprudlende jazzladies Lea Nielsen på trombone og 
sangerinden Camilla Ernen med i bandet. Yderligere information om dette 
arrangement følger i et senere nyhedsbrev, men reserver allerede nu datoen. 
 

 
 

Her er en lille forsmag på Paul Harrison band med de to swingende ladies: 
https://youtu.be/B41gyc7TPMw 
 
 
Lørdag den 2. december har vi vores traditionsrige jule-jazz-arrangement og 
i år er det Creole Catz, der leverer musikken. De er kendt for at have et 
alsidigt repertoire, der både kan lyttes og danses til. De spiller forrygende og 
er samtidig gode underholdere.  
Det gør jo ikke noget til et jule-jazz-arrangement, at det bliver festligt og 
fornøjeligt Der vil også komme yderligere information om dette arrangement, 
når vi kommer lidt nærmere datoen.  

 
 
 



 
 
Her er en prøve på bandets repertoire:  https://youtu.be/XrPKF3X24a8  
 
Så ses vi forhåbentlig til nogle forrygende arrangementer i løbet af efteråret. 
 
Med venlig hilsen 
Sea-Side Club 
 

 
Tak til vores sponsorer 
          

 

 
 
	


