
Jazz i Billdal
                 

program för

 2019 – 2 020



19 oktober 2019 kl.19.00 
Askimsvikens konferenscenter
Swing Brothers 
Briljant, svängigt, dansvänligt – ett måste för jazzälskaren!

23 november 2019 kl.19.00 
Askimsvikens konferenscenter 
Tant Bertas Jasskapell
Bandet med den njutbara repertoaren och det glada humöret

4 januari 2020 (OBS dagen) kl 19.00 
Askimsvikens konferenscenter 
Jazz Melodians
Jazzig bal med överraskningar.

8 februari 2020 kl.19.00, Askimsvikens konferenscenter  
Seaside Jazzband 
Good Old days med allsång och hattparad.

4 april 2020 kl.19.00,  Skintebo Gilles lokal 
JamSession 
alla är välkomna med eller utan instrument till Skintebo Gilles lokal  
vid Skintebo Bryggor. Ingen föranmälan, ingen entreavgift.

31 maj 2020  kl.15.00,  Skintebo Gilles lokal
Jazz på Mors dag 
Jazz och firande utomhus om vädret tillåter.
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Bli medlem i Jazz i Billdal för 150 kronor per hushåll/år.
Betala senast den 1 oktober 2019 till bankgiro 415-1718
och maila dina eller era adressuppgifter till:
Jan Skårman, jan.skarman@telia.com eller 0702-20 06 52

Föreningen Jazz i Billdal bjuder på tradjazz, storbandsjazz, swing, gospel och visor. 
Vi gillar att dansa till musiken. Ytterligare information hittar du på vår hemsida:

www.jazzibilldal.se

Våra fester 
Ta med dina vänner och en korg med mat och dryck.
Dörrarna öppnas kl.18.30. Festerna slutar kl 23.
Vi har ett härligt stort dansgolv, där många får plats!
Entréavgift 100 kronor för medlemmar och 150 för icke medlemmar. 
Bindande anmälan gör du på e-post: kontakt@jazzibilldal.se 
(ange namn och telefonnummer) eller på telefon 031-91 09 14 

Festerna går av stapeln på 
Askimsvikens konferenscenter, Lekullevägen 6 
vid Askimsbadet. Hit hittar du lätt med 
Rosa Express, hållplats Trollängen. Det finns 
också gott om parkeringsplatser. 
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Välkomna till ännu en härlig jazzsäsong 
önskar Jazz i Billdal!

Bli medlem!


