Lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 19.30-22.30 (Obs! Nye tider)

JAZZ CONNECTION (NL)
The Nr. 1 jumpin jive band from the Netherlands
Aftenen starter kl. 17.00 med generalforsamling, der afholdes
efter dagsorden, udsendt rettidigt med indkaldelsen i årsprogrammet.

….. har før spillet i Slangerup

LINE UP
Jurgen Feskens: Trompet, flygelhorn og vokal
Peter van Steen: Trombone
Rob Henneveld: Alt sax, tenor sax og klarinet
Bart Maassen: Klaver
Bart Wouters: Bas og vokal
Ad Hoendervangers: Trommer

De er utrolige, og et helt fantastisk live band på en scene. Med deres super eksklusive zoot dragter, store øl,
billig whisky, dans og swing ... vil de "Jive You Crazy"!
Jazz Connection er sande tilhængere af Jump Jive / Blues og early Rhythm 'n Blues-stil, der ramte Amerikas
sorte efterkrigs-befolkning. Jazz Connection spiller musik af Louis Prima, Wynonie Harris, King Curtis og
Teddy Brannon.
Jazz Connection blev grundlagt for 30 år siden i jazzens hollandske hjemby Breda, og har siden spillet over
hele verden, med deres swingende og rullende jive- og swingshows. Orkestret har spillet på store festivaler
og klubber i Holland, turneret i Belgien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Skandinavien, Frankrig, Bulgarien
og Polen, samt i Mellemøsten, Afrika og Asien.
Et fantastisk band som du ikke må gå glip af.

Læs om tilmelding, menu og alt det andet praktiske på side 2 …

Tilmelding, priser, menu og meget andet:
Entre:

Medlemmer: 0 kr. - gæster: 100 kr.
Medlemmer af jazzklubber under ”All that Jazz”: 50 kr.

Spisning (18.00-19.00):

Medlemmer/gæster: 110 kr.

Adgang til teatersalen fra kl. 16.00
Menu: Svinekæber med jordskokker, pærer, tyttebær, saltbagte kartofler og lækker salat
•
•

•
•

Hvis du ønsker vegetarmad, så husk at sige det ved tilmeldingen
Hvis du afbestiller mad rettidigt = før tirsdag kl. 18.00 inden arrangementet, vil din
afbestilling være gældende, når du har modtaget bekræftelse fra booker. Ved afbestilling
af mad senere end kl. 18.00 tirsdagen inden arrangementet, skal du indbetale 110 kr. pr.
kuvert (se betalingsinfo nedenfor)
Drikkevarer købes i jazzklubbens bar til rimelige priser
HUSK, hvis du betaler via netbank eller MobilePay senest tirsdag d. 27. oktober, deltager
du i lodtrækningen om en flaske vin efter eget valg i baren

• Pga. af corona-situationen, bedes man have lige penge med ved indgangen,
hvis man ikke betaler via netbank eller mobilepay
• Ligeledes vil vi appelere til, at der betales med MobilePay i baren, hvis
muligt, så vi på den måde undgår at skulle håndtere kontanter
Tilmelding / framelding til Bodil Egelund:
sofiegelund8@gmail.com – telefon 2361 3599
Betal via netbank til bankkontonr.: 6484 2007391
eller med MobilePay nr. 69835
Obs!
Ved tilmelding / framelding pr. mail skal man afvente en bekræftelse på tilmeldingen. Oplys ALLE
navne, om I skal spise eller kun kommer til musikken, samt evt. bordønske (efter ”først til mølle”).
Se bordopstillingen på www.ejegodjazzklub.dk

SWINGENDE jazzhilsener

Hold dig opdateret på vores hjemmeside - ejegodjazzklub.dk

Alle arrangementer afholdes i Kingoskolens Teatersal,
Strandstræde 28A (indkørsel fra Strandstræde)
3550 Slangerup

