BULLETIN nr 171 – september 2022
Välkomna till Birkagården, Karlbergsvägen 86 B, och höstterminens klubbkvällar.
Vår möteslokal, ”Tysta Rummet”, ligger fem trappor upp och hiss finns. Där har vi
permanent plats för ett låsbart plåtskåp för vår fina 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 45–60 minuter.
Vi börjar städa undan bord och stolar kl. 20:00 för att stänga lokalen.
Programhållarna får gärna lämna kvällens spellista till Rolf Persson för dokumentationen
på vår hemsida. Kom också med förslag på program till Rolf Ol-Lars, som schemalägger
programmen.
Väl mött på: Birkagården, Karlbergsvägen 86 B, fem trappor upp i ”Tysta Rummet”
Onsdagar 17:00 – 20:00 , första föredraget startar 17:00

Tid:

OBS! Föreningens årsmöte hålls 19 oktober kl. 17:00 – 18:45.
---- oooo ----

Onsdag 7 september – programvärd: Rolf Ol-Lars
Rolf Ol-Lars:

Art Pepper

Lars Walter:

"Jazz Club USA” med Leonard Feather

Rolf Ol-Lars:

Jazzfrågesport
---- oooo ----

Onsdag 21 september – programvärd: Rolf Persson
Rolf Persson:

Glen Gray and the Casa Loma Orchestra

Hans Grundell: Lars Gullin – de tidiga åren
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 hösten 2022
7 sep, 21 sep ** 5 okt, 19 okt & årsmöte ** 2 nov, 16 nov ** 30 nov, 14 dec
Jazz Society
c/o Bo Naess
Vikingagatan 11
113 42 Stockholm

www.jazzistockholm.se
08-30 98 16
naessbo@gmail.com

medlemsavg. 250:- / termin
plusgiro 439 72 43-9

