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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Donatie

Enquête

Een groot aantal donateurs hebben hun
donatie voor het seizoen 2017-2018 reeds
betaald. Hiervoor onze hartelijke dank.

Hartelijk dank aan allen die hebben
meegedaan met de enquête. De vele
positieve reacties zijn voor ons een
stimulans om op dezelfde voet verder te
gaan. Ook waren er zeer bruikbare
suggesties bij die wij, indien mogelijk, na
overleg zullen invoeren. Bedankt.

Ook zijn we al druk geweest met het
volgend seizoen, waarvan het
onderstaande gevarieerde programma het
resultaat is. Dit vroege contracteren is
noodzakelijk om verzekerd te zijn van
goede orkesten. Dat schept wél financiële
verplichtingen. Vandaar dat wij nu
nogmaals een oproep doen uw
donatie/contributie te voldoen op onze
bankrekening:
NL41RABO0119963388 t. n.v. Jazzclub
Zuid Limburg. Vergeet s.v.p. niet uw naam
en woonplaats te vermelden.
De bijdrage is voor seizoen 2017-2018.:
1 persoon € 25,00, 2 personen € 40,00.
Dank u.

Midzomeravondconcert
zondag 13 augustus vanaf 18.30 uur
op de binnenplaats van
Auberge De Rousch
met de muziek van

Gumbo Jazz Band
tapas van

Auberge De Rousch

Programma seizoen 2017-2018
17 sep
The Julian's N.O. Jazz Friends
22 okt
Creole Clarinets
26 nov
The Dutch All Stars Jazz Band
28 jan
Storyville Jassband
25 feb
Barrelhouse Jazzband
25 mrt
Four Stream N.O. Jazzband
29 apr
Farmhouse Jazz & Blues Band
27 mei
Swing and blues express
Alle concerten vinden plaats op
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in
Auberge de Rousch.

Programma:
18:30 uur: ontvangst in Auberge de
Rousch met een amuse.
18:45 uur: optreden Gumbo Jazzband.
19:30 uur: pauze waarin tapas wordt
geserveerd.
20:30 uur: vervolg optreden Gumbo Jazz
Band.
Einde omstreeks 22.30 uur.

Op onze website staat meer informatie
over de orkesten en hun muziek.
Ga hiervoor naar:
http://jazzclubzuidlimburg.nl/seizoensprog
ramma/

Bij slecht weer gaat het concert door in de
Manegezaal

Totaalprijs muziek en tapas: € 25,00 per
persoon (excl. drank)

Meer info: www.jazzclubzuidlimburg.nl

