VELKOMMEN TIL EN NY JAZZ-SÆSON 2022/2023
Kontingentopkrævning – 200 kr. pr. medlem
Vi fik skudt sæsonen i gang med vores generalforsamling den 24. marts. Vi
havde gerne set at flere af vores medlemmer var mødt op til
generalforsamlingen. Du kan læse referatet af generalforsamlingen og
beretningen på vores hjemmeside www.juelsmindejazz.dk
Efter generalforsamlingen spillede Barfoeds Jump Band.
Med sæsonen skudt i gang, er det også tiden til at bede om at I fornyer eller
nytegner 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 lave
niveau, men nu ser vi os nødsaget til at hæve kontingentet til 200 kr. pr.
medlem.
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 man til et godt musik- og kulturliv i byen. Dage
og aftener, hvor man både møder ”gamle venner” og nye ansigter, hører
musik og hygger sig sammen.
Med et medlemskort i hånden får man også 25 kr. i rabat på buffeten,
hvis man ønsker at spise i forbindelse med et af vores arrangementer
på restaurant ”På Havnen”
Kontingentet kan indbetales enten via netbank Vestjysk Bank eller
MobilPay.
Husk at anføre, navn/navne, og evt.medlemsnummer samt mailadresse.
Foreningens kontonummer er: 8133-0002408244. MobilPay: 64504
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 medlemskab er stadig
meget vigtig.

Nyhedsbrev april 2022
Vores næste arrangement er fredag den 6. maj, hvor vi kan præsentere en
lidt anderledes musikalsk fortælling om Louis Armstrong. Det er Søren Peter
Frøsig, Brian Svendsen, Nicolas Kock og Peter Bjerrum. Alle kendte
musikere på den danske jazzscene.
De spiller fra kl.19.30 til 22.30 og det er på restaurant ”På Havnen”.
Prisen er 150 kr. for medlemmer og 200 kr. for øvrige.
For de der ønsker at spise inden koncerten, vil vi anbefale, at man ringer og
reserverer bord på 75693664 eller 29656544.

I Pinsen har vi som sidst vores jazzfestival, der i år starter med en
kirkekoncert med Rikke Mølgaard og Co. Det er i Juelsminde Kirke fredag
den 3. juni kl. 19.00
Billetter sælges i våbenhuset. Billetpris 200 kr.
Lørdag fortsætter festlighederne med Rasmus Bøgelund & The Danish
Standards, Horsens Bigband og Paul Harrison Band
Der er fri entre til alle arrangementerne lørdag. Det bliver stort, så glæd Jer.
I vil på et senere tidspunkt få mere udførlig information om jazzfestivalen.
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

