
Med Vestre Jazzværk til Göteborg 
 

Fredag den 28. til søndag den 30. august 2015 

 
Göteborg Classic Jazz Festival blev holdt for første gang i 2014, efter at den mangeårige Göteborg 
Tradjazzfestival lukkede og slukkede. Bag det nye initiativ står den veletablerede forening, Classic 
Jazz Göteborg, der allerede første år som festivalarrangør fik succes.  
 
Nu er planlægningen med andet år i gang, og i Vestre Jazzværk glæder vi os over at være inviteret 
med. Den oplevelse vil vi naturligvis gerne dele med Vestre Jazzværks Venner.  
 
Göteborg Classic Jazz Festival finder sted fra fredag den 28. til søndag den 30. august 2015.   

Vi arrangerer derfor en tur, som starter i Kolding fredag formiddag den 28. august, og vi forventer 
at være tilbage i Kolding sidst på eftermiddagen, søndag den 30.august. Der bliver mulighed for 
påstigning flere steder på turen nordpå til Frederikshavn, hvor vi skal tur/retur med Stena Lines 
rute Frederikshavn-Göteborg. I Göteborg er der to overnatninger med morgenmad på Novotel. 
http://www.novotel.se/sv Det er centrum for festivalen med flere scener og festivalkontor og ligger i 
Klippans Kulturreservat ved indsejlingen til Göteborg og Ävlborgsbroen. Herfra er det også nemt at 
komme til centrum af Göteborg. 
 
Det endelige musikprogram er netop offentliggjort www.jazzfest.se. Vestre Jazzværk skal spille 
både fredag aften og lørdag. Der medvirker over 20 orkestre inden for den klassiske jazz 
(traditionel, swing og blues), så der er masser af musik på flere scener. 
 
Bussen fra Silkebus er bestilt, plads på færgen til bussen er reservert, og der er booket 5 
enkeltværelser og 15 dobbeltværelser på Novotel. Når vi kender deltageantallet, kan vi også 
bestille festivalbilletter til dem, der ønsker det. 
 
De mere præcise afgangstider for bussen afhænger af, hvor og hvor mange steder, vi skal stoppe 
mellem Kolding og Frederikshavn. 
 
Priser inklusive bus (forplejning i bussen), færgeoverfart og hotelværelse med morgenmad: 
 
I delt dobbeltværelse: 2.000 kroner  
Alene i enkeltværelse 2.600 kroner  

 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet 

 Først til Tommi Larsen tlf. (+45) 22 67 69 79 eller mail: tommilarsen@webspeed.dk  

 Herefter indbetaling af 1.000,00 kr. pr. person i depositum til Vestre Jazzværks Venners 

konto i Sydbank reg.nr. 7040 konto nr. 1458628 mrk. Göteborg. Tilmeldingen er først 
registreret som bindende, når depositummet er indsat. Det refunderes ikke ved afbud 
efter 1. maj. Husk at skrive navn som tekst på overførslen for at sikre korrekt registrering.  

 Restbeløbet på henholdsvis kr. 1.000 eller kr.1.600 indbetales senest 30. juni 2015.  

 
 
Venlig hilsen  
Vestre Jazzværks Venner  
tommilarsen@webspeed.dk  
(+45) 22 67 69 79   

http://www.novotel.se/sv
http://www.jazzfest.se/

