Kära vänner i Jazz i Billdal
Sommaren 2021 har börjat övergå till höst. Tack Sommaren för sol, värme, vind, regn,
tropiska nätter, massor av plommon, härliga hallon men framför allt tack för att Du låtit oss
sticka ut näsan, känna doften av frihet och sakta lätta på den tunga grå Coronafilt som legat
och tyngt oss under så lång tid. Även om vi fortfarande får vara försiktiga sprita händerna och
hålla avstånd känns det som att Du, Sommar, har stått på vår sida. Men nu är nätterna kyliga
och dagarna klara, och Du lämnar över stafettpinnen till hösten som står och väntar otåligt i
startgroparna.
Under sommaren har engagerade, entusiastiska och spelsugna musiker från Jazz i Billdal
kunnat bjuda på härlig medryckande spelning vid tre tillfällen. Först välkomnades sommaren
vid Skintebo Gilles lokal med Jazz vid havskanten 12/6 sedan bjöd vi på två jazzfredagar
(30/7 och 27/8) i Billdals Park vid Systrarna Werners servering. Så fantastiskt uppskattade
arrangemangen blev av den stora publiken. Om vädret håller i sig kan vi se fram emot ännu en
spelning fredag 17/9 kl 15.00. Om spelningen ställs in meddelas detta senast fredag f.m. på hemsidan.
Vi planerar även att kunna återuppta våra höst- och vinterfester på Askimsvikens Konferenscenter:
Lö 16/10 2021 kl 19 Swing Brothers
Lö 27/11 2021 kl 19 Peoria Jazzband
On 05/01 2022 kl 19 Trettondagsbal
Lö 12/02 2022 kl 19 Good Old Days
Övrigt program återkommer vi till.
Vi vill också påminna om vår modesta medlemsavgift 200 kronor/hushåll. Betala in den på
bankgiro 415-1718 eller på swish 123 038 0618. Medlemsavgift gäller för hösten 2021 och
våren 2022. Glöm inte att ange namn och e-postadress.
Så hoppas vi att ni har det så bra som det bara går och ser fram emot att träffa er för härliga
inspirerande jazzkvällar.
För styrelsen i JiB
Ingrid Hedström
ordförande

