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Hallo vrienden van de Jazzclub, 

Hopelijk gaat het U allen goed en heeft U 

de pandemie tot op heden goed doorstaan  

Hierbij een bericht over de situatie van dit 

moment. 

Deze week is het bestuur bijeengekomen 

om te bespreken hoe we moeten omgaan 

met alle berichten rondom Covid 19. 

Hierbij moesten we helaas constateren dat 

een verdere gehoopte daling plaats 

gemaakt heeft voor de vrees dat we 

rekening moeten houden met een tweede 

golf van het virus. 

We hebben gemeenschappelijk besloten dat 

het veel te veel risico met zich meebrengt 

om de geplande concerten in september, 

oktober en november door te laten gaan. 

Allereerst is het gezondheidsrisico voor 

onze gasten o.i. veel te groot, we zijn per 

slot van rekening een leeftijdsgroep, die 

een hoog risico loopt. Verder zou het te 

moeilijk zijn om alle regels t.a.v. Corona op 

te volgen. We kijken in november hoe de 

omstandigheden dan zijn om van daaruit 

verdere beslissingen te nemen. 

De donateurskaarten van het seizoen 

2019-2020 blijven ook in het nieuwe jaar 

nog de eerste 3 concerten geldig. 

Hoe anders hadden wij ons het 

jubileumjaar voorgesteld; we bestaan 

immers in januari 40 jaar!!! Het enige 

voordeel is, dat we wat langer kunnen 

nadenken over de invulling van dit 

heugelijke feit. Mochten er vrienden zijn die 

ideeën hierover hebben, nodigen wij U uit 

om deze met ons te delen. 

 

 

 
 

Toch maar even kijken naar 2021 
 
Het programma, onder voorbehoud dat het 

nu wel door kan aan. 
 

31-01-2021 Farmhouse Jazz & Blues Band 

28-02-2021 New Orleans Revival Stompers  

25-04-2021 Storyville Jassband 

 

Laten we duimen dat deze concerten door 

kunnen gaan!!! 

 

        
 
 

PLT Kerkrade - kleine zaal. 

 

 Zondag 04 oktober 2020 Nancy 

Deusings en Peter van Kempen 

 Zondag 31 januari 2021 (2 weken 

voor carnaval) Marc Huijnen and 

Friends 

 Zondag 28 maart 2021 Bob Kaper en 

trio Harry Kanters 

 

Over het al dan niet doorgaan van deze 
concerten beslist Parkstad Limburg 

Theaters. 
Kijk hiervoor op: 

https://www.plt.nl/programma 

 

BLIJF GEZOND 

en 

TOT ZIENS 

https://www.plt.nl/programma

