Januar, 2018

STOR TAK til sponsorer og samarbejdspartnere i forbindelse med
den traditionsrige Middelfart Jazzfestival i 2017!
Og hvordan gik det så?
Med den store opbakning fra vore sponsorer og frivillige fik vi en festival stablet på benene,
og det blev en succes! Publikum var fulde af lovord, der kom gæster langvejs fra, og selv om
vi bestemt ikke havde vejrguderne med os, kom vi igennem med stor succes.
Vi kommer igen i 2018!
Vi arbejder nu på at planlægge dette års store begivenhed i Middelfart, og som altid vil den
finde sted første weekend i august. Vi kan allerede nu love, at der sker en række nye tiltag i
2018. Husk derfor at tage højde for Middelfart Jazzfestival, når I lægger budgetter for 2018!
Vi vil tillade os at henvende os igen ”med hatten i hånden”!
En af vore planer er at lade den lille folder afløse af en 12- eller 16-siders avis, der
husstandsomdeles i Middelfarts nærområder. Det giver plads til større og flottere annoncer.
Vi fortsætter med tilbud om bannere i det store telt og på torvet.
To kæmpesucceser!
Vi planlægger at gentage to kæmpesucceser fra 2017: Tartelet-festival og vinsmagning.
Begge disse indslag var virkeligt efterspurgte. Derudover mener vi, at der er belæg for at
lave et arrangement om søndagen. Det store telt står der jo alligevel – og flere har sagt:
”Hvorfor laver I ikke noget om søndagen?”.
Vi glæder os meget til snart at vende tilbage til jer med vore planer for 2018, og igen vil vi
her sige jer et forsinket TAK for jeres fantastiske opbakning i 2017!
Med venlig hilsen
Jazzmusikkens Venner i Middelfart
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