Nyhedsbrev juni 2020
Kære alle
I april måned udsendte vi et nyhedsbrev, hvor vi orienterede om coronakrisens indvirkning på klubbens aktiviteter, sådan som situationen så ud på
det tidspunkt. Der er stadigvæk coronavirus i samfundet, så der er alt mulig
grund til at følge de vejledninger og retningslinjer, som myndighederne har
udsendt.
Men heldigvis har vi fået smitten under kontrol, selv om vi stadig ser nye
smittetilfælde i samfundet. Selv om forsamlingsforbuddet er hævet
væsentligt, så gælder der stadig de samme forholdsregler med afstand,
håndhygiejne mv. Men arrangementer i det fri med siddende publikummer
giver nu mulighed for visse koncerter.
Sea-Side Club har dog valgt at se tiden an. Muligvis kan vi få afholdt enkelte
arrangementer i løbet af efteråret og vinterhalvåret. Det kan vi ikke på
nuværende tidspunkt oplyse om. Når vi er mere afklaret, vil vi udsende
yderligere information.
I skal dog ikke helt undvære jazzen her i sommermånederne. Restaurant ”På
Havnen” har nemlig besluttet at gennemføre de traditionelle frokost-jazzarrangementer om søndagen i sommer månederne. Det sker naturligvis
under skyldig hensyntagen til de retningslinjer sundhedsmyndighederne har
udmeldt. Skt. Hans aften bliver også med jazz på terrassen. Det er i år
Creole Catz, der går på scenen fra kl. 20.00-23.00. Det er ”gamle” kendinge i
Juelsminde, der altid er god for glad og medrivende rytmer.
Herefter går det løs de følgende søndage fra kl. 13.00 – 16.00
Du kan se hele programmet her:
http://www.pahavnen.dk/images/arrangementer-2020.pdf

Vi håber snart at kunne vende tilbage til helt normale tilstande og byde op til
mange gode jazz-arrangementer.
Som så mange andre kulturaktører, har vi brug for medlemmer og gæsters
opbakning til arrangementerne. Specielt i år, hvor vi har manglet
kontingentindtægter. Vi håber medlemmerne vil vende tilbage, når vi igen kan
afholde jazzkoncerter.
Vi er glade for, at vores sponsorer fortsat støtter os. Uden dem kunne vi ikke
drive en jazzklub med så mange arrangementer af høj kvalitet.
Med håb om en smittefri sommer ønsker bestyrelsen alle en dejlig sommer.
Tak til vores sponsorer

