Sejler i spidsen
for ny jazzklub
Klubben har Met 500 medlemmer på bare to måneder
Da Horsens-sejleren
Erik Nørgaard i foråret
luftede tanken om en
jazzklub i Horsens, regnede han ikke med et
halvt år senere at stå i
spidsen for en klub, der
tæller 500 medlemmer.

for, fordi den er så stor.
- Men de to gange, vi har
holdt jazz -aften der, er bestemt gået godt, og det er faktisk også det eneste sted, der
er plads nok, siger Erik
Nør-gaard.

Syv gange
pa en sson

Men fakta er, at den nystartede klub ”JazzHors<, har fået
en flyvende start, og at den
indenfor to måneder er vokset
fra at have 200 til de
nuværende 500 medlemmer, og
yderligere 100 har meldt sig
som interesserede.
- Det er kommet bag på os,
at jazzklubben er blevet så
stor en succes, siger formanden Erik Nørgaard.

Blot en ide
- Det hele startede under en

60'er fest i Aktivitetshuset i
marts i år, hvor vi var nogle
stykker, der snakkede om, at
der manglede en jazzklub i
Horsens.
- Og for sjov sagde jeg, at vi
skulle starte en, og så blev der
egentlig ikke talt mere om det
den aften, fortæller Erik
Nør-gaard.
Men i lobet af de nste par
måneder fik han mange henvendelser omkring jazz-klubben, og det endte med, at en
håndfuld jazz-interesserede
satte sig sammen og holdt en
stiftende generalforsamling.

Venner og bekendte
- Sådan blev klubben til, og

JazzHors vil afvikle syv arrangementer i løbet af en
son. Fire for jul og tre efter jul
og så holdes der pause fra
april til september.
- Men vi er helt sikkert kommet for at blive, siger Erik
Nørgaard.
Da man regner med, at kun
en trediedel af medlemmer
møder op hver gang, kan klubben vokse til ca. 1000 medlemmer.
Sejleren Erik Nørgaard er formand for den nystartede jazzklub i Horsens, der i løbet af
kort tid har Met 500 medlemmer.

vi var enige om, at vi ikke ville
afholde noget, for vi ihvertfald
havde tilslutning fra 200 mennesker, siger Erik Nørgaard.
Der blev trykt nogle
løbe-sedler, og de blev delt ud til
venner og bekendte, og den
første fredag i september
holdt jazz-klubben sit første
arrangement i Sejlklubben i
Horsens.
- Det var alletiders, men vi
kunne ikke vre der. Og derfor flyttede vi til Kilden, som
vi dog var lidt skeptiske over-

Kun for folk
over 30 år
Den eneste betingelse for at
vre med er, at man er fyldt
30 år.
- Det holder vi ret strengt
på, dog ikke mere end hvis en
ægtefælle er over 30 og den
anden sidst i 20'erne, så kommer de selvfølgelig begge med,
siger klubbens formand.
Jazz-aftenerne holdes altid
den første fredag i måneden,
og nste gang sker det den 7.
december, hvor »Ruge Band"
spiller op.
Bandet er sat sammen af
bl.a. to musikere fra Arhusorkestret Arocia og to, der tidligere har spillet i
”Kardinle"(bt)

