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Välkommen till Blues Jam på Droskan våren 2014!

Välkommen till lekstugan

Ta med dina vänner till Umeås mest avspända
musikevenemang. Här möts amatörer och
proffs för att undersöka de blå tonernas höjning
av välbefinnandet. Detta välbefinnande brukar
sprida sig till publiken. Njutningen förhöjs av
lite mat och något att dricka. Baren och buffén
är öppen. Kom i tid om ni vill ha en bra plats
nära scenen.
FRI ENTRÈ

För musiker: Läs om hur jammet går till på
http://rockoblues.se/bluesjam.html. Föranmäl
er gärna!

DATUM TID PLATS

22 mars 14 -17 Droskan, Storgatan 60, Umeå

26 april 14 -17 Droskan, Storgatan 60, Umeå

31 maj 14 -17 Droskan, Storgatan 60, Umeå
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Rockoblues är en ideell förening med huvudsyftet att främja lokal
musik i Umeå. Vårt populära event Blues Jam på Restaurang
Droskan görs i samarbete med Studiefrämjandet.

Under de år som gått har flera band som fått sin första start på Blues
Jam. Där möts likasinnade som också fått chansen att spela inför en
stor publik. I  praktiken har jammen fungerat som en plantskola.

Vi vill skapa fler arrangemang där lokala rock- eller bluesband får visa
upp vad de kan. Samarbetet med Studiefrämjandet innebär att vi har
ett extra stöd i det arbetet.

Bli medlem du med: Skicka ett mail till info@rockoblues.se med
namn, adress och telefon. Betala också in din avgift till Bg 847-8695.
(Glöm inte att ange avsändare!) Medlemskortet kommer med posten.
Medlemskapet kostar 100:-/kalenderår för vuxna och 50:-/år för
ungdomar upp till 25 år.

Vår mailadress:
Föreningen Rockoblues
info@rockoblues.se
Umeå 90741
Sweden

Add us to your address book

 

Följ oss på Twitter

Bli vår vän på Facebook

Skicka brevet vidare till
en vän

Ändra din mailadress

Vill du inte få fler
utskick? Klicka här.
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