
Hiv ankeret op og lad gå –  
sæt kursen mod Livø….. 
Livet er til for at leves… Livø er til for at opleves… 
 
Et nyt tiltag er ved at blive etableret på Livø – Forårs Jazz, nogle af de garvede Jazz veteraner som har sat 

deres fodaftryk på Livø gennem mange år, har nu sat sig sammen med den nye forpagterpar Ulla og 

Jesper og arrangere Forårs Jazz. Vi vil gerne reserver plads til jazzvenner til søs så i kan kommer sikkert i 

havn, derfor har vi beslutte at reservere et antal borde til jer søens folk! 

Musikken er selvfølgelig omdrejningspunktet i et sådant arrangement og da et af Europas mest 

succesrige Jazz orkestre, Second Line fra Sverrig blev spurgt om de havde lyst til at komme til Livø sprang 

de straks til, så der venter en kanon oplevelse for deltagerne på dette års Forårs jazz – derudover har et 

fantastisk Norsk band New Orleans Jazz Cab meldt sig også, Neanders Jazzband sammen med 

Advokaterne, Løgstør Paraders og Limfjordens Sønner, så der bliver sikker bal på kajen også, men det er 

jo op til deltagerne 

Provianten leveres af det nye forpagterpar, så i kan glæde jer. 

Livet er jo til for at leves og det bliver den til forårs Jazzen 2017 19.-20. maj.  

Havnen på Livø er klar til at tage imod dig og dine sejlervenner, så hiv ankeret op og lad gå – sæt kursen 

mod Livø….. og vær med til at skabe en årlig tilbagevendende tradition. 

Hvor: Livø  

Hvornår: 19.20. maj 2017 

Kontakt Luffe på telefon 24 67 70 81 eller send ham en mail: foraarsjazz@mail.dk og sig du vil have plads 

ved sejlerbordene.  Se: www.foraarsjazz.dk 

 

OVENNÆVNTE ER MENT SOM ET TILBUD TIL JERES MEDLEMMER, SÅ VI 
HÅBER I VIL VIDEREGIVE DENNE SKRIVELSE.  

PLAKATER KAN FREMSENDES/LEVERES-  
 
 
 
 
 
 



 

Hiv ankeret op og lad gå –  
sæt kursen mod Livø….. 
Livet er til for at leves… Livø er til for at opleves… 
Vi oplevede under seneste års Forårs Jazz et udtalt ønske fra 
flere sejlere om flere pladser, dette ønske vi vil gerne 
imødekomme så derfor: 
 

● Ønsker i at besøge Forårs Jazzen og Livø, så har vi som en goodwill over for alle sejlere 
reserveret et antal borde indtil 1. marts – herefter frigives de resterende pladser til 
”bolværksmatroserne” 

● Hvor: Livø  
● Hvornår: 19.- 21. maj 2017 
● Kontakt Luffe på telefon 24 67 70 81 eller send ham en mail: foraarsjazz@mail.dk og sig 

du vil have plads ved sejlerbordene.  
● Program se: www.foraarsjazz.dk 
● Under Jazzen, er der mulighed for forplejning i Musikteltet. 
● Musiktelte bliver rejst i centrum af Livø by 
● Facebook gruppe: Forårs Jazzen Livø  
● https://www.facebook.com/groups/116839925383523/ 

 

Med hilsen fra Forårs Jazzen Livø 

For PR. John Fenger 

Bjørn Nørgaardsvej 31 - 7430 Ikast  

Mob: 2330 2253 Mail: fenger1@mail.dk 

 

 

 

http://www.foraarsjazz.dk/
http://www.foraarsjazz.dk/
https://www.facebook.com/groups/116839925383523/

