
	
	
	
	
VELKOMMEN TIL EN NY, AKTIV JAZZ-SÆSON 2018/19 
  
Vinteren kom sent, og foråret trækker ud, men det skal ikke forhindre os i at springe ud 
med Sea-Side Clubs nye sæson-program. Sæsonen blev skudt i gang med 
generalforsamlingen lørdag den 10. marts. En god aften med noget nær fuldt hus til både  
generalforsamlingen og den efterfølgende koncert med bandet Advokatens New Orleans 
Jazzband 
  
Med sæsonen skudt i gang, er det også tiden til at bede jer forny eller nytegne jeres 
medlemskab. Uden en trofast medlemsskare kan vi ikke drive en jazzklub i Juelsminde. 
Siden klubbens start I 2009 har vi kunnet holde kontingentet på samme niveau, og det 
fortsætter i år: Medlemskab koster fortsat 150 kr. for solist-medlemskaber, 250 kr. for  
par-medlemskaber. 
 
Vi håber, I vil indbetale kontingentet senest 1. maj - og bakke op om de enkelte 
arrangementer. I får ca. 15 arrangementer i løbet af et år, og med medlemskabet bidrager 
I til et godt musik- og kulturliv i byen. Dage og aftener, hvor man både møder venner og 
nye ansigter, hører musik og hygger sig sammen. 
Med et medlemskort i hånden får I jo også 25 kr. i rabat på buffeten, når vi arrangerer jazz. 
  
De 150/250 kr. kan indbetales enten via netbank eller MobilePay. 
Husk at anføre, navn/navne, og evt.medlemsnummer samt mailadresse. 
Foreningens kontonummer er: 8133-0002408244. MobilPay: 64504. 
  
Det, synes vi, er billigt for så mange jazzdage helt frem til næste forår. 
Fra det nye program kan vi bl.a. nævne et torsdags-arrangement den 19. april. Jazz om 
torsdagen fornemmer vi, at mange synes godt om. I hvert fald havde vi fuldt hus til sidste 
forårs torsdags-jazz i april. 
 
I Pinsen udvider vi jazzfestivalen fra en til to dage. Det sker i et samarbejde med 
Juelsminde Handelsstandsforening. Pinselørdag den 19. maj rejser vi et telt på 
lystbådehavnen, og to bands – bl.a. Jelling Bigband og Blå Mandag - afløser hinanden, så 
der bliver musik fra kl. 14 og frem til kl. 22. Til at kæde det sammen kommer Lasse Holy 
og spiller fra kl. 17  til kl. 19. 
 
Lørdag vil der også være jazz med All Time Jazzband i Juelsgade ved Kompastorvet. 
Pinsedag den 20. maj er der jazz både ved Kompastorvet, hvor Hotel Juelsminde Strand 
fra middag åbner en ”bar” med fristelser. Samme dag forsætter jazzen med River Band på 
terrassen ved Restaurant På Havnen.  
De to dage er der fri entre og bl.a. salg af øl, vin og pølser. 
Vi håber på opbakning fra både vejrguderne og mange jazzglade mennesker 
  



Fra sankthans og frem til midten af august er der traditionen tro hver søndag frokostjazz 
“På Havnen”, og i efteråret arrangerer vi bl.a. jazz-søndag på Hotel Juelsminde Strand og 
traditionen tro jule-jazz På Havnen i starten af december.  
  
Jazzklubben modtager ikke kommunalt tilskud. Vi skal selv få økonomien til at hænge 
sammen. Heldigvis har vi en række sponsorer, som med deres velvilje er med til at sikre 
klubbens drift. Men jeres medlemskaber er stadig meget vigtige. 
 
Hvis I vil følge med I Sea-Side Clubs aktiviteter mv. så kig ind på vores hjemmeside  
www.juelsmindejazz.dk. Den bliver løbende opdateret. 
  
Mange forårshilsner til jer alle 
Sea-Side Club 
  
	
	
Tak til vores mange sponsorer 
	

	
	

https://www.juelsmindejazz.dk

