Reminder – Reminder – Reminder – Reminder
Henning Munk & Plumperne spiller fredag den 3. maj på
”På Havnen” i Juelsminde kl. 20.00-23.00
Billetter købes ved indgangen. Entre 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for øvrige.
Ønsker man at spise inden koncerten, så anbefales det at bestille bord i god tid.
Kontakt restauranten på 75693664 eller mobil 22481370

Det er første gang Henning Munk & Plumperne, spiller i Juelsminde. Bandet slår primært
folderne på Sjælland, i Sverige og i Tyskland, men kommer til Jylland bl.a., når der er jazzdage
på Fanø og Riverboat i Silkeborg.
Men først er det altså Juelsminde, det gælder.
Bandets repertoire spænder fra New Orleans-jazz med numre af Louis Armstrong og Sidney
Bechet over Gerswins Porgy and Bess til Stentofts ”Den lille lysegrønne sang”. Altså ikke ren
jazz, men noget for enhver smag.
Bandet består af Henning Munk Plum på tenorsax og klarinet, Mads Hyhne på trombone, Marc
Davis trommer, Bjørn Ekman på banjo og sang og Henning Toxværd ”skramler med antikverede
trommer”.
Kom og få en hyggelig aften med god musik. Prøv at lytte her: https://youtu.be/0YE8FP-7jj0

Vi er nu så langt i planlægningen af årets Jazzfestival i Pinsen, at vi godt tør lægge
programmet frem, så man allerede nu kan få sat X i kalenderen. Som vi tidligere har orienteret
om, så er det et samarbejde med Handelsstandsforeningen, Hotel Juelsminde Strand,
Menighedsrådet, ”På Havnen” og Sjørs vil også have jazz på kajen.
Fredag eftermiddag vil Jelling Swingers underholde i byen. Hvor det bliver er ikke helt afklaret
endnu. Der vil også være opstillet storskærm i Juelsgade, hvor der bliver mulighed for at se og
høre en eller flere jazzbands.
Fredag aften prøver vi i år noget nyt. Vi afholder en jazzkoncert i Juelsminde Kirke fra kl. 19.00 til
kl. 20.30. Det er Bukhs Jazz Memory - Judy Garland. Det er en noget anderledes jazzkoncert,
men vi tror det passer fint ind i kirkerummet.
Lørdag kl. 11.00 kommer All Time Jazzband sejlende ind til Juelsminde og går Street Parade
og ender i teltet på havnen. Her spiller de indtil kl. 14.00. Vi har naturligvis ”læskedrikke” og
grillpølser, så ingen skal hverken sulte eller tørste.
Kl.14.30 fortsætter Horsens Bigband så indtil kl. 17.30. Vi har haft grillen varm, så vi også kan
servere grillstegt pattegris og salatbar fra ca. 18.00
Kl. 19.00 har vi så Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard. De spiller indtil kl. 22.00
Søndag har vi Jazzerne fra Horsens, som spiller i teltet fra kl. 11.00 til kl. 14.00
På terrassen hos Johnny spille River Band fra kl. 13.00 til kl. 16.00
Med undtagelse af kirkekoncerten, så er der fri entre til alle øvrige arrangementer.
Det er et stort program, vi har bundet an med, så vi håber vejrguderne er med os, og at rigtig
mange vil bakke op om arrangementet. Uden god opbakning fra sponsorer og vores mange
medlemmer i Sea-Side Club turde vi slet ikke søsætte en jazzfestival af det her format.
Hvis du vil følge med i vores aktiviteter mv. så kig ind på www.juelsmindejazz.dk
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og vores mange gæster en glædelig Påske.
Vi håber at se rigtig mange af jer til arrangementet fredag den 3. maj.
Tak til vores sponsorer

