Duke Ellington
Society of Sweden
ANTECKNINGAR förda vid MEDLEMSMÖTE måndagen den 7 MAJ 2018

i Franska Skolans aula, Döbelnsgatan 3, Stockholm.
ÄMNE: Hur får vi flera medlemmar till våra möten?
Lokal
LJ sammanfattade nuläget.
Lokalen centralt belägen.
Låg hyra, 1 800 kr/gång.
Bra piano.
Tidigast fr kl 17, senast till kl 20.30
Ordet fritt
Jan-Erik

Lokalen är ganska trist
Charmigare finns, men till vilket pris!?!

Leif

Alternativ kan vara Svejs lokaler hos Odd Fellow. I så fall mitt på dagen.
LJ kontaktar Bo Ahnegård beträffande pris och andra förutsättningar.
Till Svejs brukar det komma 200 personer. Inträde inkl lunch 200 kr.
Säg en gång vår resp höst.

PL
LJ
THarne
PL

På Gyllene Cirkeln-tiden hade vi ofta medföljande.
Den lokalen var dragande. Uppemot 50% av de närvarande kunde vara ickemedlemmar.

Medlem
PL
BH

Det finns lokaler för ändamålet i Vällingby eller på Lidingö.
Man kanske kan tänka sig samarrangemang med andra klubbar?
På vissa ställen ”spelar orkestern för dörren”.
Plugged Records skulle kunna vara ett alternativ. Tar ca 50 personer.
Inträdet där är 150 kr. Nuvarande lokalen är dock bra, både för filmvisning och
levande musik.

Jan Bruér

Veckodag
LJ

Måndag hittills vald bl a för att musiker ofta är lediga då.

Mötet unisont Måndag är en bra dag!

Klockslag
Medlem

Varför ej mitt på dagen?
Inga övriga synpunkter

Innehåll och övrigt
AA

Hur viktigt är det med levande musik?

THarne
Medlem

Innehållet behöver inte vara 100%-igt Ellington
Höll med. Kvällens program lysande!

LJ

Förtäring?
Inga synpunkter från auditoriet.

Key

Viktigt med levande musik om vi vill ha en större krets av besökare.

BH

Hur få hit folk då vi ju inte gör någon reklam?!

LJ

Vi bör maila alla inom 10 mils radie för att få synpunkter.

Medlem

Marknadsföring!!

PL

Refererade till Sven Toilin. Bjud in någon ”kändis” eller journalist.

Jan-Erik
PL
Jan B

Marknadsföring genom Radio Viking?
DN på sta´n?
DN tar bara in offentliga event

LJ
Medlem

Entréavgiftens storlek? Är ni villiga att betala 200 kr för en duo?
100 kr är ok för en vanlig kväll.

Medlemmar

Bra musikanter kommer ej till sin rätt i duoformat.

Medlem

Medlemsvärvningstävling? Fritt medlemskap vid värvning av x antal nya
medlemmar

Medlem

Bra att vi inte har något möte i december.

