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Kære	medlemmer	og	andre	læsere 
Jazzklub 93 Holstebro leverer – som altid – velspillet musik og gode  
varierede oplevelser. I foråret 2022 har vi arrangementer i januar,  
februar, marts, april, maj og juni måned. Programmet veksler mellem gamle kendinge samt helt nye oplevelser og møder på 
musikscenen i Jazzklub 93 Holstebro. I får jazz, swing og et strejf af blues i dette første halvår af 2022. I får sågar et par lokale 
bands at høre. 
Spillestedet kan variere. Vi afholder årets første arrangement på  
Hotel Schaumburg. I skrivende stund forhandler vi om et spillested mere. Vi spiller selvfølgelig på de nedennævnte 
tidspunkter, men  
beder om publikums forståelse for at spillestedet kan gå hen at skifte.  
Tjek derfor altid på foreningens hjemmeside, inden du går til et  
arrangement, da de sidst opdaterede nyheder/arrangementsændringer eller mulige aflysninger ses der. Se på 
www.jazzklub93.dk. 
 
Hvordan	bliver	man	medlem? 
Kontingentet for et ordinært medlemskab er på 200 kr.  
Man kan blive medlem på flere måder: 
a) købe medlemskort ved døren  
b) indbetale medlemskontingent 2022 via bank til  
kontonr. 9585 7559903544 eller gennem MobilePay 39276. 
Du skal selv skal afhente dit medlemskort ved at af de følgende  
arrangementer. 
 
Hvorfor	medlem? 
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: 40% -50% reduktion i pris til 
frokostjazz. Og som noget nyt får medlemmer rabat til arrangementer under Klassiske Dage. 
 
Unge  
Den traditionelle jazzmusik er for alle aldersgrupper, og unge under  
18 år kommer ind uden betaling. Unge under uddannelse kan mod forevisning af studiekort - komme ind til medlemspris. 
Frokostjazz finder normalt sted lørdage kl. 12.00-14.30.  
Døren åbnes ca.½ time før arrangementsstart. Der spilles to lange  
sæt à 60 min. med en pause 
 
Arrangementerne	sponsoreres	af:	 
Kaj Bech Holstebro, Mogensen VVS Comfort Holstebro, Dahl Pedersen Holstebro, Spar Nord Holstebro, C. Bendix Fond, 
Færch Fond, Tobaks Fabrikken, Beierholm, Holstebro Kommune og Statens Musikråd. 
Tusind tak til alle sponsorer!  
 
Vi	ses	til	den	glade	musik!	 
 
Med venlig hilsen Alice Gjellerod 

	


