Juli 2017

Kære medlemmer og andre læsere
Jazzklub 93 Holstebro leverer som altid velspillede musiske oplevelser, og i
efteråret 2017 har vi arrangementer i august, september, oktober, november og december måned. Efteråret byder på to gamle og meget
velkendte bands samt tre nye bekendtskaber.
Spillestedet er dels på Bowl’n’Fun, dels på Tobaks Fabrikken. Vi har den glæde at kunne meddele, at tobaksfabrikken efter sommerferien
byder vores medlemmer og øvrige publikummer på en mere publikumsvenlig indretning end tidligere. Tjek for en sikkerhed skyld alligevel,
hvor arrangementet foregår på foreningens hjemmeside www.jazzklub93.dk eller i dagspressen, inden du går til et arrangement. Det er her
evt. ændringer annonceres.
Hvordan bliver man medlem?
Kontingentet for et ordinært årligt medlemskab er på 150 kr.
Et par (defineret som to personer med samme adresse) kan dog tegne et årligt medlemskab til i alt 275 kr.
Man kan blive medlem på flere måder:
a) købe medlemskort ved døren
b) indbetale medlemskontingent 2017 via bank til
kontonummer 9585 -7559903544
Husk at påføre det rigtige beløb samt tydeligt navn og adresse. Har man betalt sit medlemskab via bank, bedes man venligst huske at afhente
sit medlemskort ved at af de efterfølgende arrangementer.
Hvorfor medlem?
Mange medlemmer betyder et solidt fundament for klubben. Med et solidt fundament kan der tilbydes jazz af høj kvalitet, og høj kvalitet er
Jazzklub 93’s vartegn. Samtidig opnås der betydelige rabatter som medlem: ca. 40% reduceret pris til frokostjazz og andre former for
koncerter.
Unge
Den traditionelle jazzmusik er for alle aldersgrupper, og unge under 18 år
kommer ind uden betaling. Er man over 18 år og under uddannelse kan
man – mod forevisning af studiekort – komme ind til medlemspris.
OBS! Frokostjazz finder normalt sted lørdage kl. 12.00 - 14.30
Der spilles to lange sæt à 60 min. med en pause på ca. 20 min.
Arrangementerne sponsoreres af:
Kaj Bech Holstebro, C. Bendix Fond, Mogensen VVS Comfort Holstebro,
Brdr. Jørgensen Components A/S, Kirurgisk klinik Vestjylland, Thiele Holstebro, Dahl Pedersen, Oles Autoteknik, Færch Fond, Holstebro
Kommune, Kunststyrelsen, Tobaksfabrikken og Bowl’n’Fun.
Tusind tak for det!
Og så ses vi til den glade musik!
Venlig hilsen bestyrelsen

