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Tja nu sidder du med 1. udgave af Livø Jazz News,
som du løbende vil modtage ca. hver 14. dag,
med løst og fast fra Livø Jazzens Venner. Som du
sikkert allerede har læst (håber vi) så er vi i gang
med at genskabe den gamle tradition omkring
Livø Jazzen i august. Vi er klar over det ikke
kommer af sig selv, men på baggrund af
opbakningen til Forårs Jazzen i 2017 og jeres
ønske om at flytte til august, er vi startet ud med
fuld fortrøstning og energi i bestyrelsen.

Så er der jo lige det med musikken, uden den ville
det jo blive lidt kedeligt. Programmet er ved at
blive færdiggjort og vi vil her løbende løfte sløret
for hvilke orkestre der spiller hvor og hvornår

Men en succes i august kan vi ikke klare alene, vi
behøver din hjælp til at spreder budskabet til
andre Jazz interesserede, og som

Vi glæder os til at spille
”Old School Dixieland
Jazz for jer, hør os på
www.livojazz.dk

Husk du kan
fungere som jazz
Ambassadør for
Livø Jazzen

”Jazz ambassadør” kan
du bidrage ved at sprede budskabet i din
omgangs kreds. Vi producere i øjeblikket små
lomme brochurer og A4 plakater til dette formål,
kontakt John på 2330 2253 el. mail
fenger1@mail.dk og få tilsendt materiale.
At vi p.t. er godt på vej til
at nå målsætningen for
2018 fremgår af at over
halvdelen af pladserne er
booket – både i havnen og
i husene, tak for den store
opbakning.

Det er ikke kun jer som gæster der bakker op om
festivalen, også orkestre som har spillet på øen
igennem mange år har meldt sig klar, et kuriosum
er et orkester der ikke har spillet sammen i 40 år,
de er nu gået i ”træningslokalet” for at have
premiere på Livø i august …… læs mere i næste
udgave af Livø Jazz News.
Hilsen bestyrelsen Livø Jazzens Venner
Vi ses i august
2018
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