
ALL THAT JAZZZ............

Kære Medlemmer og mulige jazzelskere!!

Udvalg for Film, Teater og Musik er kommet i tidligt forårshumør, støttet op af 
resten af bestyrelsen - så her er vi med et fantastisk tilbud til en festlig aften, med 
dejlig mad og drikke og unge fyrige jazzmusikere i smukke omgivelser - kom og 
vær med til en herlig oplevelse og bliv henført af musik, mad og god stemning 
ligesom den meget unge gut her på billedet, da han lyttede til jazzmusikeren John 
Scofield!

Jamm... jamm, hvad drejer det sig da om, vil du sikkert spørge???

..... En middag - bestående af dejlig ovnstegt laks med tilbehør, incl. 2 glas vin/øl 
eller vand, en lille dessert og kaffe (vin derudover kan købes for kr. 30 pr. glas)
....  Efter middagen frisk og smittende jazz med Jens Ozmec Group, som vi har 
hyret ind til denne begivenhed
..... Hvor skal det foregå?? - Mathilde Fibigers Vej 14, Frederiksberg - I Mariann 
Willumsens dejlige villa.
..... Hvornår?? Den 12. marts kl 18 (kom præcis)
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..... Hvad koster det?? I tror det næppe - 50 kr. for det hele (halvtreds)!!

At det kan lade sig gøre til denne uhørt lave pris, et takket være stor 
imødekommenhed og flexibilitet fra Mariann Willumsen, Jens Ozmec Group, 
bestyrelsen og så vort dynamiske udvalg.....( hø hø!! )

Mariann Willumsen drev tidligere restaurant Willumsen i Store Regnegade, hvor 
vi i vort udvalg holdt flere arrangementer.

Musikerne vil dels spille nogle af deres egne kompositioner med finurlige titler, 
dels jazzstandards af den kendte slags!

Der er plads til i alt 20 deltager (TYVE) !! Meld dig til senest den 23. februar   hos 
rita.moller@mail.dk
(pladser tildeles efter først til mølle princippet)

Når du har modtaget bekræftelse på din tilmelding, er tilmeldingen bindende 
OBS! 
Nærmere information om betaling følger samtidig med bekræftelsen af plads.

Vi lover en herlig lækker aften på mere end en måde, så vi regner da med at blive 
væltet omkuld med tilmeldinger.

Med forårskåde jazzede hilsener (i dag hørte jeg gråspurvene i en hæk i nærmest 
ekstatisk forårshumør)

Udvalg for Film, Teater og Musik
Kurt Christensen
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