Lørdag d. 28. november 2020 kl. 17.30:
GENERALFORSAMLING
iht. dagsorden, udsendt rettidigt med årsprogrammet
Der er adgang til teatersalen fra kl. 16.30

Kl. 19.30 – 22.30: Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo (D/DK)

Obs! Myndighedernes strammede regler vedr. corona, betyder, at dette
arrangement bliver afholdt ved stolerækker med borde imellem stolene, således at
alle sidder med hovedet i samme retning ift. scenen – og i korrekt corona-afstand.
Det bliver ikke muligt at bestille bestemte pladser.
KOM I GOD TID OG FIND EN PLADS
Der bliver ikke spisning som normalt, men det er muligt at bestille flæskestegssandwich til 70 kr., der bliver serveret ved bordene.
CORONAVIRUS (COVID-19) SITUATIONEN
Ejegod Jazzklub skal naturligvis overholde alle myndighedernes gældende regler
for forsamling, hvilket bl.a. betyder at
ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND VED ANKOMST, NÅR MAN STÅR OG GÅR,
MEN IKKE NÅR MAN SIDDER NED
Ifølge myndighedernes regler er det ikke tilladt at danse.
Vi håber, vore medlemmer, trods de nye tiltag, vil bakke op om Ejegod Jazzklubs
fortsatte eksistens.
Klubben sørger for håndsprit i rigelige mængder på de relevante steder, ligesom vi
løbende vil foretage afspritning af bardisk, div. overflader, dørgreb m.m.

Kl. 19.30 – 22.30: Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo (D/DK)

….. har før spillet i Slangerup

Line Up:
Norbert Susemihl (D/DK/USA) : Trompet, flygelhorn, vokal
Chris Tanner (Aus/DK): Klarinet, sax, vokal
Hans Ingelstam (S): Trombone
Morten Gunnar Larsen (N): Piano, vokal
Jens Kristian Andersen (DK): Bas
Torstein Ellingsen (N): Trommer

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo er et enestående internationalt band med en høj standard for musikalsk
kvalitet og fornemmelsen af musikken, meget rost for deres præstationer ved koncerter og festivaler.
Norbert Susemihls Joyful Gumbo har et usædvanligt bredt stilistisk repertoire, der repræsenterer hele
spektret af New Orleans Music fra begyndelsen til nu: traditionel jazz, ragtime, calypso, swing, gospel,
rhythm & blues, samt Funky Brass Band stil.
Bandet blander disse stilarter respektfuldt og udvikler nye rytmiske retninger, forbundet af kapelmesterens
omfattende kendskab til repertoiret, kompositioner, kultur og sammenhæng med de musikalske rødder.
Det store udvalg af titler og deres friske og energiske fortolkning, gør bandets optræden til en inspirerende
og meget kreativ musikalsk oplevelse. Norbert Susemihl, pendler mellem internationale festivaler og
koncerter, sit andet hjem i New Orleans, sin fødeby Hamburg og sit danske hjem i Præstø.
Glæd jer til dette fantastiske band.

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

Praktiske oplysninger:
Entre:

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

Spisning (ca. kl. 18.30-19.15):

Medlemmer/gæster: 70 kr.

Menu: Flæskestegssandwich
•

•
•
•

Hvis du afbestiller mad senest tirsdag kl. 18.00 inden arrangementet, vil din afbestilling
være gældende, når du har modtaget bekræftelse fra booker. Ved senere afbestilling, skal
du indbetale 70 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. 24. november,
deltager du i lodtrækningen om en flaske vin efter eget valg i baren
Pga. corona situationen, opfordrer vi 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 til 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.

SWINGENDE jazzhilsener

Hold dig opdateret på vores hjemmeside - ejegodjazzklub.dk

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

