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Til medlemmerne af JAZZENS VENNER FYN 

 

Hermed en lille forårs-hilsen til foreningens medlemmer, da vi har været afskåret fra at se hinanden 

de sidste 2½ måned grundet Corona-virussen.  

Den velbesøgte koncert d. 1. marts med Sidney Bechet-fortolkeren Olivier Franc Quintet var den 

sidste, inden Danmark lukkede ned kort tid efter – en nedlukning, der har medført et forbud mod 

forsamlinger over 10 personer, hvorfor forårets sidste 4 koncerter (samt deltagelse i 

Havnekulturfestival) er blevet aflyst. 

 

Danmark er nu i færd med at genåbne efter en fase-plan, hvor de nedlukkede aktiviteter får lov til at 

komme i gang i prioriteret rækkefølge, men stadigvæk er det forbundet med diverse restriktioner – 

specielt på deltagerantallet. Da vi ultimo marts erfarede, at Carlslund var gået konkurs – og den 

traditionelle sommerjazz ikke blev til noget – var der tanker om at genoplive de arrangementer, som 

Jazzens Venner Fyn afholdt i den periode, hvor Carlslund var lukket efter branden i 2015; men 

omstændighederne anno 2020 gør, at dette ikke bliver realiseret. 

 

Hvis vi skal være realistiske – og måske også lidt optimistiske – skal vi nok se i øjnene, at vi tidligst 

kommer i gang til september. I denne forbindelse skal det endvidere nævnes, at Seniorhus Odense – 

hvor de fleste koncerter afholdes - (foreløbig)holder lukket til og med uge 32.  

Men vi har i øvrigt repertoiret klar til resten af efteråret. Vi har dog besluttet, at foreningens 

sædvanlige flotte programhæfte ikke bliver udgivet for efteråret 2020 grundet den usikkerhed, der 

trods alt er forbundet med starten på efterårssæsonen. I stedet for bliver I informeret via foreningens 

hjemmeside, nyhedsbreve i god tid forinden, samt forhåbentlig mediernes omtale af vores 

koncerter.  

Under alle omstændigheder er vi enige om, at åbningen af efterårssæsonen – hvornår det end måtte 

blive – skal fejres med maner efter lang tids jazzmusikalsk tørke. Vi har derfor besluttet, at de første 

koncerter bl.a. bliver med fri entre for medlemmer som kompensation for de manglende koncerter i 

foråret samt for udvist loyalitet over for foreningen på et tidspunkt, hvor man har betalt kontingent 

for et helt år, mens foreningens virke i bedste fald kun kommer til at udfolde sig på halvårsbasis. 

 

Vi har yderligere et hængeparti, idet foreningens generalforsamling d. 11. marts blev aflyst i sidste 

øjeblik. 

På nuværende tidspunkt kan vi ikke fastsætte et nyt tidspunkt, men så snart det bliver muligt, vil der 

selvfølgelig blive indkaldt til generalforsamling med to ugers varsel. Indtil da fungerer vi under 

respekt for den situation, som vi alle er blevet bragt i. 

 

 

Med ønsket om en god sommer til Jer alle! 

 

Bestyrelsen 

 


