Sea-Side Clubs bestyrelse ønsker alle vores trofaste medlemmer og gæster
en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vi håber at se rigtig mange af Jer til vores arrangementer i 2019. Vi forsøger
så vidt muligt at få bredde i vores arrangementer, men det er jo primært den
traditionelle New Orleans Jazz og den lettere udgave af jazz og swing vi
præsenterer.
Det glæder os, at der stadig er lokal opbakning til jazzklubben, men vores
medlemskreds kommer så sandelig også langt uden for Juelsminde Halvøen.
Medlemskontingent og sponsorater er fortsat det økonomiske grundlag for
klubbens eksistens. Derfor håber vi også, at vi ser Jer igen på medlemslisten
i 2019. Umiddelbart efter generalforsamlingen udsender vi opkrævning på
medlemskontingent for 2019.
Det første arrangement i det nye år bliver torsdag den 28. februar kl. 20.00
”På Havnen”. Det bliver med ”Jesper Bjarnesen All Stars”.
Det er første gang, vi har fornøjelsen at byde dette band velkommen til
Juelsminde. Igennem snart 40 år har Jesper Bjarnesen fyldt Horsens med
musik, han mestrer alle genrer, både blues country, jazz og rock - en sand
troubadour." Her er lige en lille julehilsen fra Jesper Bjarnesen:
https://youtu.be/oMVW7oif03g
Fredag den 29. marts afholder vi vores ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.00 og plejer normalt ikke at vare mere
end ½ times tid, så der er god tid til lidt spisning inden ”BrassFlavour” går
på scenen kl. 20.00. Vi har en gang tidligere haft fornøjelsen at præsentere
dette band af unge konservatorieuddannede jazzmusikere. Prøv at lytte med
her: https://youtu.be/8d94YpzT6c8

Dette nyhedsbrev er samtidig at betragte som den officielle indvarsling til
generalforsamlingen. Vi udsender i god tid inden generalforsamlingen den
fulde dagsorden.
Fredag den 3. maj har vi så ”Henning Munk og Plumperne” på plakaten. Det
er også første gang vi har fornøjelsen at byde dette band velkommen til
Juelsmminde. Det er ligeledes ”På Havnen” og til sædvanlig tid kl. 20.00
I får lige en lille forsmag på deres repertoire her:
https://youtu.be/q7ZAfJZjYSw
Vi forsøger at følge op på sidste år succes med Pinse- Jazzfestival over to
dage – pinselørdag og søndag. Der vil senere komme et detaljeret program
for jazzfestivalen, men allerede nu kan vi som en lille appetitvækker løfte
sløret for de bands vi forventer at kunne præsentere: All Time Jazzband,
Jelling Bigband, Kansas City Stompers, Jazzerne fra Horsens og River
Band
Så husk allerede nu at reservere dagene til en forrygende jazzfestival i
Juelsminde.
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