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Föreningen Jazz i Växjö

Förening bildades 1972, d v s för 40-år sedan. Det känns nostalgiskt att
tänka tillbaka och samtidigt spännande att fantisera om framtiden.
Vad som gjorde att FJV bildades var att vi, ett gäng likasinnade, med
jazzintresse träffades och beslutade att ”det här verkar kul och intressant”.
Nu måste vi bilda en klubb eller förening. Det blev Föreningen Jazz I
Växjö. Vår första konsert blev med ett internationellt band ”Music for
Xaba”. Vi var oerfarna att ordna konserter men vi ville ju visa gästfrihet så
vi åkte iväg och köpte smörgåsar med det goaste pålägget. Stora feta skivor
av kokt skinka. När vi glada i hågen bjöd dessa läckerheter fick våra
nyvunna sydafrikanska vänner fullständigt ”spatt”. De var muslimer och
våra delikatesser ingår definitivt inte i deras ”matrepertoar”. Snabbt byte
ägde rum till neutral ost.
Till vår stora glädje kom nya medlemmar till vår förening. Några var som vi
intresserade både av jazz och föreningsliv. Under årens lopp har de flesta
ledamöterna av vår styrelse kommit från våra medlemmar. Efter en tid fick
vi föreningsstöd från kulturnämnden Växjö kommun och även från SJR
(Svenska Jazzriksförbundet) vilket vi från starten var medlem i.
Åren går och vi besöker andra jazzklubbar för kunskapsutbyte och trivsel.
Under åren framåt blir vi mer och mer kända och etablerade vilket gör att vi
får besök från bland annat USA med de mest kända storbanden och mindre
grupper.
Nu 2012 arbetar vi med vår framtid. Vi försöker föryngra styrelsen. Finna
nya sätt att presentera vår musik till exempel från traditionell konsertmiljö
till mera intim klubbmiljö. Förnyelse är nödvändigt. Som tur är så har vi en
publik som vi har en bra dialog med för framtiden. ”De är våra bästa
konsulter”.
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