JAZZ-TOUR til Aalborg med
The Spirit of New Orleans i april 2018
2 Jazzkoncerter, 2 overnatninger, god mad, sightseeing m.m. er hvad du får i dagene
fredag 13. – søndag 15. april 2018.
Vi kører i moderne bus fra Johns Busser med start i Helsingør og med opsamling flere
steder undervejs. Både fredag og lørdag er der herlig jazzmusik med The Spirit of New
Orleans i den Nordjyske hovedstad.

TURBESKRIVELSE:
DAG 1 (fredag 13. april):
Vi kører fra det første opsamlingssted i Helsingør kl. 08,00 og regner med at samle op i
Fredensborg, Hillerød, Søborg og Høje-Tåstrup. Ændringer til opsamlingen kan
forekomme, afhængig af deltagernes bopæl.
Undervejs til Aalborg vil der blive frokostpause på en motorvejscafe.
Vi skal alle sammen bo på First Hotel i Aalborg, som er beliggende tæt ved bymidten og
med udsigt til Limfjorden.

Efter ankomsten og indlogering kører bussen os til kirkekoncert med The Spirit of New
Orleans i Aalborg. Koncerten vil finde sted fra kl. 16,00 – 18,00.
Efter koncerten er der bestilt aftensmad til os alle på en hyggelig restaurant i bymidten af
Aalborg, hvor der er buffet kl. 19,00.
DAG 2 (lørdag 14. april):
Efter morgenmaden på hotellet er der afsat tid til at deltagerne kan kigge nærmere på
Aalborgs seværdigheder. Der vil blive udleveret et oversigtskort med angivelse af nogle af
de spændende ting, som kan opleves i Aalborg.
Kl. 17,15 mødes vi ved hotellet, hvorefter bussen kører os til Jens Bangs Stenhus. I
kælderen under bygningen finder man Duus Vinkjælder.

Her venter aftenmenuen i de spændende lokaler under den gamle bygning.
Efter at vi har spist, vil der være musikalsk underholdning med The Spirit of New Orleans.
Aftenen slutter ca. kl. 23,00 hvorefter bussen kører tilbage til hotellet.
DAG 3 (søndag 15. april):
Efter morgenmaden kører vi til Randers, hvor vi besøger Memphis Mansion (Graceland),
som huser Elvis Presley museet.
Allerede på P-pladsen bliver vi modtaget af de kendte melodier, og Elvis tager imod.

Der vil være arrangeret en guidet rundvisning for deltagerne, og efterfølgende vil der blive
serveret frokost til os alle i museets restaurant.

Efter frokosten kører bussen tilbage mod Sjælland, således at vi er tilbage ved
opsamlingsstederne først på aftenen.

PRIS:
Det koster 2.700,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse at deltage i turen.
(Tillæg for enkeltværelse 600,- kr.). Ret til mindre ændringer i turprogram forbeholdes.
I deltagerprisen indgår bustur, 2 overnatninger på First Hotel i Aalborg med morgenmad.
2 gange aftensmad, og 2 jazzkoncerter. Desuden entre, rundvisning og frokost på
hjemturen i forbindelse med museumsbesøget i Randers.
Drikkevarer og øvrige måltider på turen er for egen regning.
HVORDAN KOMMER JEG MED:
For at deltage skal du sende en e-mail til ole@holde.net, eller skrive til Ole Holde,
Skibsegen 32, 3070 Snekkersten og melde dig/jer til.
Der skal samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 1.000,- kr. pr. person på
konto i Nordea 1400 8963 932465
Restbeløbet opkræves pr. 1. marts 2018.
Med venlig hilsen
Ole Holde
Jazzformand og rejseleder
Fredensborg Jazzklub
20 67 52 25

Jazzklubbens busture i 2018
Bustur nr. 1:
13. – 15. april går turen til Aalborg sammen med The Spirit of New Orleans.

Bustur nr. 2:
5. – 8. maj går turen til Berlin sammen med Six Foot Stompers.

Bustur nr. 3:
15. – 19. august går turen til Celle og Bad Berleburg sammen med Six Foot Stompers.

Alle oplysninger om busture og jazz fås hos Ole Holde, Fredensborg Jazzklub på telefon
48 48 52 25 - 20 67 52 25 eller ole@holde.net

JAZZKANALEN ER DIN LOKALE JAZZRADIO I NORDSJÆLLAND
Vi sender jazz til Nordsjælland 30 timer om ugen på 104,3 MHz. Programmerne kan også
høres på DAB+ og på internettet www.jazzkanalen.dk hvor du også kan se en
programoversigt.
Der er jazz mandag til fredag fra kl. 12,00 til kl. 18,00
Jazzkanalen arbejder sammen med Radio Humleborg om lokale indslag i de fælles studier
på Nørredamsvej 18 i Fredensborg.

