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NYHEDSBREV
Gode jazzvenner
Hermed følger lidt info om Maribo Jazz.
Henover vinteren og foråret har vi været hæmmet i at holde møder, men har forsøgt at kommunikere på anden
vis. Vi har hele tiden haft som mål at gennemføre Maribo Jazz Festival 2021, men må erkende, at det ikke er
muligt for os p.gr. af myndighedernes Corona-restriktioner og tidspresset. Vi måtte gå den tunge gang at aflyse
alle kontrakter med planlagte bands.
Derfor har vi på møde mandag d. 3.5.21 aflyst den sædvanlige festival.
Dog er vi af natur kreative og optimistiske mennesker, der mener, at vi skylder vore gæster, sponsorer og byen
noget liv, fællesskab og Maribo Jazz dna. Vi tror på, at en festival er mødet mellem mennesker, hvor musik,
oplevelser, relationer forenes og godt humør opstår. Derfor laver vi Maribo Jazz Festival Special
fredag d. 16.7. , der afvikles i det åbne område på Torvet. Netop fordi det er et offentligt rum, så er det ikke
muligt for os at tage entré. Vi opfordrer i stedet gæster, medlemmer og andre til at donere et beløb på MobilePay
78 336 eller på 6525 (Lollands Bank) 0001812653 for at spytte i vores slunkne kasse.
Vi har lavet en flot musikprogram for dagen:
Kl. 10.00 – Street Parade fra Campingpladsen
Kl. 11.00 – 12.30 : Familiejazz ( kunstner offentliggøres senere – sponseret af Lolland Kommune)
Kl. 13.00 – 13.45: Blå Mandag Jazzband
Kl. 14.00 – 14.45: Björn Ingelstam and His Tribute to Louis Armstrong
Kl. 15.00 – 15.45: Doc Houlind Revival All Stars, feat. Sarah Spencer, UK
Kl. 16.00 – 16.45: Gregory Boyd’s Big Gumbo
Og meget vigtigt: vore ølbar er åbne hele dagen!!!!!
Gæster, som har købt festivalarmbånd til 2021, har følgende muligheder:
• Billetten kan overføres til Festival 2022, hvor den ombyttes til en ny billet og en flaske rødvin
• Tilbagebetaling af billetpris med et administrationsgebyr på kr 100,- ved henvendelse på Maribo
Turistbureau
• Donation til Maribo Jazz
Vi ser frem til fin opbakning af Special Day og er glade for vores plakat af Lone Minkkinen.
Med venlig hilsen f. Maribo Jazz
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