BULLETIN nr 168: Februari 2022
Välkomna till Birkagården, Karlbergsvägen 86 B, och vårterminens klubbkvällar.
Vår möteslokal, ”Tysta Rummet”, ligger fem trappor upp och hiss finns. Där har vi
permanent plats för ett låsbart plåtskåp för vår ljudanläggning.
Buss 53 har hållplats utanför porten och går via S:t Eriksplan och Odenplan. Innan kl 19
går även buss 72 samma sträcka.
Klubbkvällarna disponeras så att föredrag normalt inte är längre än ca 45 minuter och vi
börjar städa undan bord och stolar kl. 20:45 för att stänga lokalen 21:00.
Programhållarna får gärna lämna kvällens spellista till Rolf Persson för dokumentationen
på vår hemsida. Kom gärna med förslag på program till Rolf Ol-Lars, som schemalägger
programmen.
Väl mött på: Birkagården, Karlbergsvägen 86 B, fem trappor upp i ”Tysta Rummet”
Tid:

Onsdagar 17:00 - 21:00 , föredragen startar 17:15
---- oooo ----

Onsdag 9 februari – programvärd: Bo Naess
17:00 – 17:15:

*** Skivbörs & skivnyheter ***

Anders Boustedt: Plankat från platta (Clarence Beeks)
Anders Lindgren: Smågrupper på 40-talet
Bo Naess: Jazzfrågesport, blandad och relativt enkel – mest 40–50-talet
---- oooo ----

Onsdag 23 februari – programvärd: Rolf Persson
18:00 – 18:15:

*** Skivbörs & skivnyheter ***

PeO Dahlgren: Mr. Hammond
Rolf Persson: Swingin´ Songbirds
Rolf Persson: Jazzfrågesport
---- oooo ----

Under kvällarna sticker vi som vanligt mellan med fikapaus och skivlotteri. Kolla även in de
skivor som mötesdeltagarna tar med till försäljning av bl.a. artister som spelas under
kvällen. Tipsa också Bosse Naess och Rolf Ol-Lars om önskade program!
Väl mött och keep swingin’ Bosse Naess / Rolf Ol-Lars
Datum för sammankomster på Birkagården våren 2022
26 jan, ** 9 feb, 23 feb, ** 9 mar, 23 mar, ** 6 apr, 20 apr
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