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Så fik vi skudt sommeren i gang med frokost jazz på terrassen ”På Havnen”. 
Neanders Jazzband indledte med en forrygende koncert og som altid med 
energi og humør. Neanders er en tilbagevende begivenhed i Juelsminde. De 
er kommet her gennem de seneste 15 år og hver gang med lige stor succes. 
Det er et band, som rigtig mange ser frem til at gense og genhøre. 

Blå Mandag var det næste band i rækken. Trods det manglende sommervejr 
blev det også en succes. Bandet har publikumstække så det brager, ikke 
mindst på grund af sangerinden. Der blev spillet, sunget med, grint og klappet 
og en sving-om blev der også plads til. Hvis I ikke nåede at opleve bandet, så 
kan I glæde Jer til jazzfestivalen 20202, hvor de pinselørdag kommer i 
festteltet og ”giver den gas”. 

Den kommende søndag er det så vores ”gamle venner” – Arosia, der er på 
scenen. De er altid garant for god New Orleans Jazz iblandet swing og listige 
vitser, der kæder de enkelte numre sammen. Så kom frisk, men det vil være 
en god ide, at reservere plads hos Johnny. De sidste gange har der været 
helt udsolgt af siddepladser – 75695770/22481370. 

De næstfølgende søndage kan I blandt andet opleve:  
East Harbour Jazzband, Creole Catz, Jazz Buffetten og sluttelig 
den 11. august Old Boys Big Band 

Hele programmet for sommerens frokostjazz kan også ses på vores 
hjemmeside juelsmindejazz.dk og på pahavnen.dk 



På trods af  den generelt store interesse for den lette jazzgenre, så mangler 
vi stadig en del medlemmer i forhold til sidste sæson. Men det kan naturligvis 
nå at rette sig endnu. I forbindelse med frokostjazz om søndagen, vil der 
ligge et samlet program på bordene, og på bagsiden er det muligt at tegne 
medlemskab. Det håber vi rigtig mange vil gøre. Og husk at medlemmer får 
25 kr. i rabat på maden. 

På gensyn til frokostjazz ”På Havnen”. 
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