VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÄSSLEHOLMS JAZZKLUBB
KALENDERÅRET 2010
2011-03-21
Styelsen för Hässleholms jazzklubb får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2010.
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppeant

Bernt-Ove Kroon
Natale Bellan (bokningsansvarig)
Magnus Almqvist
Jan-Ole Engkvist
Lars-Åke Martinsson
Mattias Folkesson
Vakant

Valberedningen har bestått av Roland Johansson (sammankallande) och Arne Dahlström.
Förre sekreteraren Sven-Gunnar Schröder har biträtt styrelsen och ansvarat för
annonseringen. Revisorer har varit Jörgen Almström och Olle Altmarker, med Lars
Magnusson som suppleant.
Klubbens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Antalet
medlemmar under året har varit 88 familjer och 54 enskilt betalande. Totalt ca. 230
medlemmar.
Under 2010 har 5 protokollförda styrelsemöten hållits. Representanter för klubben har
deltagit i Svenska Jazzriksförbundets regionträffar.
I klubbens regi har under året arrangerats följande konserter (för detaljer hänvisas till
tryckta programblad och hemsidans flik Arkiv):
19 jan
9 feb
2 mar
13 mar
23 mar
6 apr
20 apr
4 jul
21 sep
5 okt
13 oktober
2 nov
16 nov
30 nov

Bernt Rosengren Quartet
Jan Lundgren med Xchambers (Inställt pga sjukdom)
Se 16 nov.
Karolina Vucidolac med Nosso Trio
Ung Jazz-festival
Årsmöte med musikunderhållning.
Blekinge Big Band med Miriam Aïda
Tuché Jazz a cappella
Mysto´s Hot Lips
Carla Bley och Steve Swallow
Christina Gustafsson med band
Robert Sund Kvartett
Jonas Kullhammar Quartet
Jan Lundgren med Xchambers
Caroline Henderson med band

Det genomsnittliga publikantalet på våra ordinarie konserter har varit cirka 75-80 personer.
Vår hemsida på internet utvecklas ständigt och besöks flitigt.
Vid årets – med stor förväntan – emotsedda Ungdomsjazzvestival den 13 mars,
medverkade fyra ensembler. Härliga instrumentalister och en jämn ström av publuk under
hela eftermiddagen.

Under året har jazzklubben disponerat den Blå Salongen (musikernas favorit) vid sju
tillfällen. Två konserter under 2010 hölls utanför Hässleholms tätort. En i
Thureholmskyrkan i Sösdala, där Robert Sund med kvartett gjorde ett välbesökt och
mycket uppskattat framträdande samt gladjazzgänget Mysto´s Hot Lips som besökte ett
sommarfagert Hovdala slott den 4 juli.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att också 2010 har varit ett spännande och
variationsrikt år för jazzklubben. Såväl publik som gästande musiker har uttryckt sig i
översvallande ordalag över vår verksamhet, något som stimulerar och inspirerar oss i vårt
fortsatta arbete.
I sin krönika i Norra Skåne utsåg Jan Olsson Hässleholms Jazzklubb till årets jazzklubb
med följande motivering:
Årets jazzklubb
”Hässleholms jazzklubb, som med tanke på sina ekonomiska förutsättningar har
presenterat ett fantastiskt program.”
Vi i styrelsen för Hässleholms Jazzklubb vill framföra ett varmt tack till Hässleholm Kultur,
ABF Hässleholm, Svenska Jazz-riksförbundet, Musik- och Kulturskolan, gymnasieskolans
estetiska program, alla våra sponsorer samt – naturligtvis – alla våra medlemmar för allt
stöd och uppmuntran. Vi arbetar oförtrutet vidare och ser med entusiasm och glädje fram
emot spelåret 2011.

