Program

Sct. Jørgens Jazzklub

Kl. 18:30

begynder vi at gå ombord

Kl. 18:45

lægger M/S Friheden fra kaj

Undervejs

spiser vi lækkert smørrebrød og lytter til
Happy Jazz fra After Beat og Christina

Undervejs

strækker vi ben og tager en spadseretur
på havnen i Karrebæksminde

Kl. 21:58

går solen ned, og …

… samtidig

anløber M/S Friheden sin kajplads i
Næstved Havn

Vinhuset

Drikkevarer…

Sommerjazz
After Beat på Fjorden
1. juli kl. 18:45

… er ikke inkluderet i billetten og må ikke medbringes,
men kan købes ombord til særdeles rimelige priser:
Fadøl – Tuborg Pilsner, Classic eller Rød

kr. 30

Vand – alle typer

kr. 20

Snaps / bitter – 3,7 cl.

kr. 20

Vin – rød eller hvid – glas / flaske
Kaffe – kop / kande

kr. 40 / 160
kr. 10 / 50

Sct. Jørgens Jazzklub fejrer de
lange lyse nætter og slutter
forårssæsonen med forrygende
Happy Jazz, leveret af After Beat
ombord på M/S Friheden

After Beat

Billetter

Kr. 350,- pr. deltager
Prisen omfatter den hyggelige sejltur på fjorden
med det gode skib M/S Friheden, Happy Jazz
leveret af After Beat og Christina, tre stykker
lækkert smørrebrød, billige drikkevarer om bord og
lejlighed til en spadseretur på havnen i
Karrebæksminde.
Billetsalget starter den 20. maj og sker enten
Præsentation er ganske unødvendig! – under turen over
bølgen blå bliver vi som sædvanligt underholdt af vores
glade bådorkester, denne gang med

Christina Hanghøj
som gæstesolist.

M/S Friheden…



under Sct. Jørgens Jazzklubs arrangement på
Vinhuset den 20. maj – kun mod kontant,
eller MobilePay eller Swipp; eller



efter den 20. maj ved e-mail til
sct.joergens.jazz@gmail.com med oplysning
om ønsket antal billetter og
kontaktpersonens telefon og e-mail og
samtidig indbetaling af billetprisen til reg.nr.
0612, kontonr. 4587049843.

Max. 64 pladser – først til mølle…

… har fået ny kajplads ved den fine
havnepromenade - adressen er Kanalvej 4

