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Jazzvrienden,
Wat jammer dat het concert wéér niet kon
doorgaan.

De concerten, alle in de manegezaal
van Auberge De Rousch, beginnen zoals

We hebben de afgelopen maanden kunnen
genieten van heerlijke jazz muziek en nu,
juist nu voor ons jubileumconcert, moesten
we afhaken.

gebruikelijk om 14.00 uur.

Gegeven de nieuwe variant van het
coronavirus, de onzekerheid van haar
besmettelijkheid, konden we u niet het
risico laten lopen op een besmetting. We
gaan ervanuit dat er in januari meer
duidelijk is en we dan ons programma weer
kunnen oppakken. Het jubileumconcert zal
worden verplaatst naar de tweede helft van
2022.
Zo zien we elkaar dit jaar dus niet meer.

Programma voor 2022
23-01-2022 Down South Jazz Band
13-02-2022 Savoy Jazzmen
27-03-2022 Farmhouse Jazz & Blues Band
24-04-2022 Louis Armstrong Celebration
Band met Harry Kanters
29-05-2022 Sunset Swing.

Jazzclubvrienden / donateurs.
Zoals u ziet hebben we al een groot deel
van het programma voor volgend jaar
rond. We zouden het heel fijn vinden
wanneer u ons ook dan weer zult
ondersteunen door, zowel uw
aanwezigheid, alsook met uw financiële
bijdrage, door weer donateur te worden.
Uw bijdrage:
Het donateurschap voor het volgende
seizoen bedraagt: Voor 2 personen: incl.
nieuwsbrief € 40,00. Voor 1 persoon: incl.
nieuwsbrief € 25,00. Ontvangers van de
nieuwsbrief die nog geen donateur zijn, of
vrienden en kennissen zijn natuurlijk ook
welkom. De entreeprijzen van onze
concerten zijn opnieuw gelijk gebleven:
reguliere prijs € 15,00; prijs
donateur/vriend van de jazzclub € 10,00.
Wij zien uw donatie graag tegemoet voor
15 december 2021 op rekening:
NL90 RBRB0964 9466 53 t.n.v. St. Oude
Stijl Jazzclub. Vergeet niet uw naam,
woonplaats en donateur 2022 te
vermelden.
Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

