
Hej alla medlemmar i Jazz i Billdal

Nu är morgnarna krispiga, luften klar och kall, kvällarna svala och björkarna gulnar efter en torr, 
varm, blåsig sommar. Hoppas ni alla har haft det fint även om de varmaste dagarna fått åtminstone 
mig att inse betydelsen av ”siesta”. Allt skulle kunna kännas ”normalt” men så är det ju inte. Denna 
underbara planet som vi lever på är hotad från många håll. Men vi måste ta hand om varandra och 
se till att vi gör det som kan glädja oss och där har förstås de aktiviteter som Jazz i Billdal bjuder på 
sin givna plats.

Även denna sommar har Jazz i Billdal haft nöjet att, i samarbete med Sahar Olady på Systrarna 
Werners café, anordna sommarjazz i Billdals park. Vi har fått njuta av sex härligt svängiga 
spelningar där ordinarie band Billdals All Stars, West Jazz och Papa Piders varvades med 
inspirerande ”jam” med komp på plats. Arrangemangen var mycket uppskattade av både den publik 
som brukar komma på våra spelningar men också av yngre besökande i parken. Fantastiskt roligt, 
inspirerande att också se glada barn dansa och hoppa runt till denna glädjefyllda musik.

Och vi alla konstaterade att vi hade ”sån tur med vädret” alla planerade spelningar kunde 
genomföras.

I höst ordnas två musik- och danskvällar på Askimsvikens konferenscenter.

29/10 Swing Brothers

26/11 Peoria Jazzband

Boka redan nu in dessa kvällar. Vi har också ett program för våren men hyresförhandlingarna med 
Betaniahemmet som äger lokalen är ännu inte klara. Vår förhoppning är ändå att vi ska träffas 
någonstans för sedvanliga kvällar.

5/1 2023 Trettondagsbal

4/2 Good Old Days med Seaside Jazz Band 2.0

25/3 Vårfest med Billdals All Stars

Jazz i Billdal har brutet räkenskapsår vilket innebär att vår medlemsavgift löper hösten 2022 och 
våren 2023. Pandemin gjorde att få aktiviteter kunde genomföras förra räkenskapsåret och då är det 
förstås lätt att glömma betala in den mycket facila medlemsavgiften 200 kronor/hushåll. Betala så 
snart som möjligt antingen till vårt bankgiro 415-1718 eller med Swish till 123 038 0618 Märk 
talongen med namn och medlemsavgift.
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