Så fik vi den nye sæson skudt i gang og er klar til vores traditionelle Pinsejazz
Fredag den 6. maj kunne vi for første gang præsentere en lidt anderledes musikalsk aften
med Søren Peter Frøsig med band. En musikalsk fortælling om jazzlegenden Louis
Armstrong. Et velbesøgt arrangement med rigtig god stemning.
Vi vil også benytte lejligheden til at takke for de indbetalinger af kontingent, som vi allerede
har modtaget. Men der er plads til flere, så hold jer endelig ikke tilbage. Vi mangler endnu
nogle stykker for at være oppe på samme antal medlemmer, som vi sluttede sidste sæson
med.
Vi lovede også en mere detaljeret info om vores Jazzfestival i dagene 3. - 5. juni.
Fredag den 3. juni kl.19.00 - 20.30 er der kirkekoncert i Juelsminde Kirke med Rikke
Mølgaard Jazz Group. Det er en helt ny konstellation af musikere Rikke møder med: Kurt
Riedel trommer, Palle Juul Hansen piano, Gert Rostock bas, Nikolai Bøgelund trombone,
så glæd jer! Billetter kan købes i våbenhuset. Prisen er 200 kr. inkl. et glas vin efter
koncerten.
Lørdag den 4. juni kl. 11.30 sejler Rasmus Bøgelund & The Danish Standards
fra Sandbjerg Marina (gl. færgehavn) med fuld musik og ankommer sejlende til
”Museumskajen” (ved Havnemuseet), hvor de bliver modtaget af et begejstret publikum.
Herfra går de streetparade til festteltet ved Restaurant På Havnen.
Fra kl. 12.00 - 14.00 giver bandet koncert i festteltet.
Vi har også sørget for, at ingen skal gå hverken sultne eller tørstige fra koncerten.
Der kan købes grillpølser frisk fra grillen samt øl, vin og vand til meget konkurrencedygtige
priser.
Pigegarden er som altid et festligt indslag i Pinse-arrangementet. De kommer omkring
kl. 13.00 og giver en lille koncert på broen foran restauranten.
Kl.14.30 liner Horsens Big Band op med hele den store besætning på 20 medlemmer.
De spiller indtil kl. 16.30. Vi glæder os til genhøret med dette velspillende big band.
Som tidligere nævnt har vi sørget for både mad og drikke. Kl. 18.00 er vi klar med grillstegt
pattegris med tilbehør. I løbet af eftermiddagen er der også mulighed for kaffe med blødt
brød. Når den grillstegte pattegris mv. er fortæret og maden har sat sig, er vi klar til at
præsentere Paul Harrison Band. De går på scenen kl. 19.30 og spiller indtil kl. 22.00.
Besætningen er følgende: Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax. Marc Chain DK.
Guitar/Vokal. Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal. Peter Williams UK. Kontrabas. Mikkel Find
DK. Trommer. Antonia Barisic HR. Vokal.

Søndag den 5. juni kl. 13.00 - 16.00 tager Super Brugsen over og fortsætter
jazzfestivalen med bandet Jazzopathics. Det er på p-pladsen ved Super Brugsen.
Her er en lille forsmag:
Rikke Mølgaard Jazz Group, https://fb.watch/cXQ_HTiqkN/
Horsens Big Band, https://youtu.be/KgH3jbC_a08
Paul Harrison Band, https://youtu.be/_DIi2sh39T4
Jazzopathics, https://youtu.be/nmF88dlZ9Fs
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