
Kære medlemmer!
 
Ja, ja - vi ved det godt - vi er ude i rigtig god tid, men visse forhold gør, at vi allerede NU må 
gå i gang med planlægningen. Vi har allerede bestemt datoen for vor årlige jazzrundtur: 
SØNDAG DEN 16. JULI:  (SÆT X I DIN KALENDER)
 
KL. 14.00 Jazzgudstjeneste: “Kald det næste(n)kærlighed” i
Vor Frue Kirke under ledelse af domprovst Anders Ladegaard og jazzmusiker Chris Minh 
Doky: 

 
ERFARINGEN SIGER, AT DET ER ET KÆMPE TILLØBSSTYKKE. 
Gratis adgang, så kom i god tid. DET ER DIT EGET ANSVAR AT FINDE PLADS!
Som altid vil kirkens store kor, Vor Frue Kirkes Kantori, deltage side om side med et 
stjernehold af jazzmusikere: Chris Minh Doky, Jonas Johansen, Peter Rosendal, Ole 
Kibsgaard samt musikalske gæsteoverraskelser.

Efter koncerten i Vor Frue Kirke mødes vi udenfor og gør os klar til at gå videre til næste 
musikalske input. Lige hvad det bliver, ved vi ikke endnu, en ting ligger dog klart:
 
KL. 17.00 Jazz Cruise fra Nyhavn - Henning Munk & Plumperne med Strömma Danmark, 
Canal Tours byder på robust glad swing med et fransk touch á la Sidney Bechet. 

 
Da interessen for disse jazzrundfarter er stor, og der skal købes billetter á kr. 150,00 pr. 
person, skal vi bede om din bindende tilmelding og indbetaling senest den 8. maj. Vi satser på 
at kunne købe 15 billetter.
Tilmelding til birgitte.reuther@mail.dk og indbetaling til vores konto i Arbejdernes 
Landsbank 5324-0000243281
 
Efter rundfarten kl 18.30 finder vi et sted at spise - hvor vil afhænge af vejr m.v. Derfor må du
gerne i din tilmelding fortælle os, om du/I er interesseret i at deltage i spisningen.



Så, kære medlemmer, til trods for forårskulden så sats på en herlig jazzsommerdag i godt 
selskab!
Vi vil senere vende tilbage med det fulde program.

Jazzede forårshilsener
Udvalg for Film, Teater og Musik
Kurt Christensen


