Juelsminde 13. september 2012

Pressemeddelse - Basin Street Club´s efterårsprogram

Efter en dejlig sommer med med fuldt hus til de ni gange frokost-jazz På Havnen om søndagen, er
Juelsmindes jazzklub Basin Street Club og Restaurant På Havnen klar med efterårets jazz-arrangementer.
Som noget nyt bliver det lørdags-jazz. Basin Street Club vover at tage kampen op med Matador, fordi livet jo
ikke bliver genudsendt.
Lørdag den 29. september fylder De Eviggrønne – fire modne, humørfyldte mænd – Restaurant På
Havnen med gode jazz-toner.
Navnene er kendt af mange: Botha Christensen på trombone, som vi kender fra det århusianske band
Arosia, H.C. Vartenberg på saxofon kendt fra Østjysk Musikforsyning, Lars Borup på elbas og Svend
Frandsen på piano.
Kvartetten spiller evergreens, jazzstandards og swing, og med garanti en stribe ørehængere…
Lørdag den 3. november får vi besøg af Jazz Holiday. Et traditionelt Jazzorkester, som spiller repertoiret
fra brølende 20- og 30ere. Det er Jazz som de gamle mestre spillede den - ærligt og vedkommende. Jazz
Holiday spiller med dybfølt ærlighed og respekt for det gamle repertoire. Det er glad og ægte musik - udført
af musikere med hjerter, der banker for den traditionelle jazz. Mange af musikerne vil være kendte fra
sommer-jazz arrangementerne.

Til begge arrangementer disker Restaurant På Havnen op fra kl. 18.00 med en tapas-buffet for dem, som
ønsker at spise med. Musikken går på kl. 20.30 og runder af ved 23.30 tiden.
Søndag den 25. november planlægger Basin Street Club og På Havnen med frokost-jazz (julefrokost) fra
kl. 13.00 - 16.00. Det endelige program er endnu ikke fastlagt.
Så musiklivet i Juelsminde fortsætter selv om sommeren er gået på held.
Yderligere oplysninger: Tom Laursen, Basin Street Club – tlf. 51 91 49 85
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