
Detta har vi gjort under aktivitetsåret 2022-2023 

Antalet medlemmar uppgår till ca 100 personer, 60 betalande hushåll. Föreningen har 

arrangerat elva olika aktiviteter, tre danstillställningar och ett event tillsammans med Skintebo 

Gille samt sex spelningar i samarbete med Sahar Olady, Systrarna Werners servering.   

Inför varje aktivitet sprids information via e-mejl,vår hemsida, Facebook och genom den 

information som föreningen Classic Jazz ger till sina medlemmar. Styrelsen arbetar ständigt 

med att sprida information på olika sätt om de arrangemang som genomförs.  

 2022-04-09 anordnades en Vårfest på Askimsvikens konferenscenter detta då vi inte haft 

möjlighet att ha vår klassiska Trettondagsbal på grund av Corona restriktioner. Drygt 60 

förväntansfulla personer kom till festen som avhölls med sedvanligt picknick-glam och 

dansanta gäster. På festen spelade den nykomponerade, eminenta orkestern Billdals All Stars. 

2022-05-29 anordnade föreningen återigen ” Morsdags Jazz” vid Skintebo Brygga. Det bjöds 

på härlig musik. Ett 30-tal lyssnare dök upp i det kylslagna solskenet. Arrangemanget var 

mycket uppskattat och väckte stor uppmärksamhet hos förbipasserande. 

2022-06-03 började vårt sommarprogram i Billdals Park  vid systrarna Werners café med 
jazzunderhållning av några av Göteborgs mest uppskattade orkestrar. Dessa orkestrar 
underhöll oss till stor glädje för såväl våra stamgäster som yngre familjer med glada  
dansande barn.    

3/6   Billdals All Stars 
17/6 Jam, med komp på plats 
1/7   West Jazz 
15/7 Jam, med komp på plats 
5/8   Papa Piders Jazz Band 
19/8 Jam, med komp på plats  

2022-10-29 började säsongens jazztillställningar på den lokal som blivit vårt stamlokus, 

Askimsvikens konferenscenter. Swing Brothers inledde våra uppskattade och efterlängtade 

musik- och danskvällar. Proffsiga musiker och den dansvänliga musiken hyllades av våra ca 

60 gäster.  

2022-11-26 spelade Peoria Jazzband för ca 70 gäster. Bandets spelglädje smittade av sig till 

våra gäster som uttryckte stor uppskattning över kvällen. 

2023-01-05 hade vi vår traditionella ”Trettondagsbal” då vi än en gång fick glädjen att lyssna 

till Billdals All Stars. Ca 90 personer deltog i det härligt, festliga arrangemanget. Men ett visst 

vemod la sig över kvällen då detta var sista gången Jazz i Billdal hade möjlighet att hyra 

Askimsvikens konferenscenter då hyran har höjts till en nivå som vi inte har möjlighet att 

betala.  

Styrelsen arbetar helt ideellt och har haft 8 protokollförda möten sedan förra årsmötet i mars 

2022, samt ett antal arbetsmöten för möten med samarbetspartners, iordningställande av 

lokaler mm. 

Vi vill tacka våra trogna medlemmar för detta intensiva verksamhetsår och hoppas att vi ses 

igen i olika jazzsammanhang 

Styrelsen för Jazz i Billdal 


