
 

 
 
 

 
 

Doe Jazz '81   

T.a.v. Secretariaat 

Brasem 21 

7008 BS  Doetinchem 

 

Agenda (doe jazz ’81) 

 

Zondag 13 december 2015: 

van 14.30 tot 17.00 uur    

Jay Jay’s Border Jazzmen 

Locatie: ’de Kruisberg’ 

Entree: Leden           € 3,50 

Leden passe-partout   gratis 

Introducé (1) per lid   € 5,= 

Niet-leden                € 10,= 

Niet-leden CJP           € 3,50 

Leden jazzclubs          € 5,= 

 

Zaterdag 30 jan 2016 : 

van 19.30 tot 24.00 uur  

Doe Jazz Festival                

Locatie: ’ de Kruisberg’   

Entree: Leden        € 15,= 

Leden passe-partout  € 10,= 

Introducé (1) per lid  € 15,= 

Niet-leden                € 19,50       

Niet-leden CJP           € 15,= 

Leden jazzclubs         € 15,= 

Zondag 14 februari  2016: 

van 14.30 tot 17.00 uur  

The Jazz Commotion + 

Jamsession 

Locatie: ’ de Kruisberg’   

Entree: Leden           € 3,50 

Leden passe-partout   gratis 

Niet-leden                € 10,= 

Niet-leden CJP           € 3,50 

 

Zondag 13 maart 2016: 

van 14.30 tot 17.00 uur 

The Hot Dogs                

Locatie: ’de Kruisberg’  

Entree: Leden            € 3,50 

Leden passe-partout   gratis 

Niet-leden                 € 10,= 

Niet-leden CJP           € 3,50 

---------------------------------  

Lidmaatschap in 2016: 
‘Gewoon’ lid (p/p):     € 25 of  

incl. partner               € 40 

Entree jazzmiddag  € 3,50 p/p 

Doe Jazz Festival     € 15 p/p 

Passe-Partout lid (p/p):  € 50         

of  incl. partner              € 80  

Entree jazzmiddag        gratis 

Doe Jazz Festival        € 10 p/p 

 

 
SPONSORS Doe Jazz ’81 in ‘15 

 
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International 

- CARPE DIEM restaurant/havezathe 

- De KRUISBERG hotel-bistro-zalenc 

- GROLSCH 

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie 

- MONUMENTAAL 

- TE LINDERT Notaris 

- TOM BRUNSVELD ingenieursburo         

Wij danken onze sponsoren voor het 

mogelijk maken van onze activiteiten. 

 

BULLETIN VAN DOETINCHEMSE JAZZ  

 

VERENIGING “DOE JAZZ ‘81” 

 

JAARGANG 35, NR 9 DECEMBER 2015  

VERSCHIJNT NEGEN KEER PER JAAR. 

SECRETARIAAT EN PUBLIC RELATION 

BRASEM 21, 7008 BS  DOETINCHEM 

TELEFOON (0314) 32 40 60 

E-MAIL INFO@DOEJAZZ81.NL 

WEBSITE WWW.DOEJAZZ81.NL 

WWW.FACEBOOK.COM/DOEJAZZ 

BANK NL08 RABO 0314 3888 42 

Bank NL74 ABNA 0936 1372 07                
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Beste Jazzvrienden,  

 

En weer kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde 

jazzmiddag ! Melody & Rhythm speelde op 8 november prima en 

gevarieerde big band jazz, die bij de talrijke toehoorders zeer 

in de smaak viel.  

Natuurlijk hopen we dat ook 13 december, met Jay Jay’s Border 

Jazzmen en de Choo Choo Sisters, iedereen de weg naar de 

Kruisberg weer weet te vinden !   

Na deze laatste sessie van december is er in het nieuwe jaar 

natuurlijk allereerst ons Doe Jazz Festival op 30 januari. 

 

Een van de aardige kenmerken van het programma vind ik wel dat 

we dan ook een echte Rock & Roll Band - “The Tailshakers” - tot 

onze gasten mogen rekenen.  

“Is dat ook jazz ? “ zullen sommigen zich afvragen ?  

Jazeker, Rock & Roll, is een muzieksoort waarin naast een 

vleugje country & western ook duidelijke invloeden van jazz, en 

dan met name de blues en boogie woogie zijn te herkennen.  

Velen van u zullen zich misschien nog wel het moment herinneren 

dat de Rock & Roll in Nederland een echte rage werd. Dat was in 

1956 toen de film “Rock around the clock”, met Bill Haley in de 

hoofdrol, in de bioscopen draaide. Muziek die in die tijd bij 

jongeren insloeg als een bom.  

Nog steeds is de Rock & Roll een populaire muzieksoort en we 

hopen natuurlijk ook de “echte” liefhebbers daarvan op ons 

festival te mogen begroeten.  

   

Peter van den Bremen 

P.S. U kunt natuurlijk al kaarten bestellen voor het                 

“Doe Jazz Festival” op zaterdagavond 30 januari a.s. in de Kruisberg.  

Zie info elders in dit bulletin.          
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Verder Doe Jazz progr.  
                          

In de Kruisberg : 

10 april Big Band baJAZZo 

8 mei Mellow Swing Jazz         

Quartet                  

11 sept Sunny Side 

Jazzband                  

9 okt Chorus Swingtet    

13 nov Spirit of St Louis 

11 dec Hot & Sweet 

In Carpe Diem :              

12 juni Herringtown   

Jazzband  

-----------------------  

Activiteiten elders.  

Jazzclub Zevenaar 

zaterdag 12 dec 20.30 u.         

The Storyville Jassband                          

‘Careza de Kroon’ Zevenaar 

 

Jazzewind 

Zondag 27 dec 14.00 u. 

Kerstjazz/Jubileumconcert 

‘Astoria’, Winterswijk 

 

Storyville Jazzclub Arnhem                                                                     

vrijdag 8 jan 20.00 u.             

Jay Jay’s Border Jazzmen  

‘Le Jardin’, Arnhem  

--------------------------                        

Meer jazzinfo?   

www.jazznieuws.nl   

www.gemeentewijzer.nl  

www.vrijetijdskrant.nl 

www.doetinchemleeft.nl 

------------------

Contributie 2016.                             

Denkt U aan de 

contributie voor 2016 ?                                                  

-------------------------------------------------- 

Het bestuur van Doe Jazz ’81, 

peter, karel, ben, joke, remy 

en auke wenst u alvast fijne 

feestdagen en een goed, 

gezond en muzikaal 2016 !! 

 

Zondag 13 dec  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in  

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’  

Jay Jay’s Border Jazzmen 

& Choo Choo Sisters              

 De band is afkomstig uit de 

Achterhoek en opgericht in 

1999. Vanaf het begin speelt 

het orkest dixieland muziek, 

maar zoekt ook altijd naar 

de grenzen van de jazz.  

Wat maakt JJBJ zo succesvol?  

Allereerst de eigen, frisse 

stijl, met daarin invloeden 

van grote voorbeelden als : 

The Chris Barber Band en 

Kenny Ball and his Jazzmen.  

Daarnaast de door het 

publiek als aangenaam 

ervaren  afwisseling :  

New Orleans, Swing, Latin, 

Country , 50/60 jaren-hits 

en Close Harmony maken deel 

uit van het brede repertoire 

waarin de “Border Jazzmen” 

zich regelmatig begeven 

langs de “Borders” van de 

Jazz ! 

In het kader van hun derde 

lustrum heeft het orkest 

opgetreden met een  ‘Louis - 

Armstrong- Special’. Hiervan 

zullen vanmiddag nummers de 

revue passeren. Daarnaast 

voegen de Choo Choo Sisters 

zich bij de ‘Jay Jay’s’ en 

nemen u mee naar de eerste 

helft van de 20e eeuw. Een 

tijd waarin oorlog en crisis 

hoogtij vierden, maar het 

optimisme en het 

entertainment van de Andrew 

Sisters een warm tegenwicht 

boden voor hen die vochten 

voor een vrije wereld. De 

Choo Choo Sisters weten, met 

hun typerende jaren 40- 

sound, gecombineerd met een 

dosis charme en humor, deze 

sfeer feilloos neer te zetten.     

Ook voor Doe Jazz ’81 is JJBJ 

geen onbekende. De band kan 

zich rekenen tot de vaste 

huisorkesten van onze jazzclub 

en speelt deze middag in de 

vertrouwde opstelling met:  

Petro Wijnen: trompet en zang 

Jac Meijs: trombone en zang 

Peter van den Bremen: klarinet, 

sax en zang  

Rob Koch: banjo en gitaar 

Tom Brunsveld: bas en zang 

Willem v/d Toorn: drums en zang 

Wij hopen op een grote opkomst 

van Doe Jazz- leden en andere 

liefhebbers en  wensen u alvast 

een aangename middag toe !!   

------------------------------- 

Doe Jazz Festival 2016                          
Zaterdag 30 jan a.s.         

van 20.00 tot 24.oo u          

Hotel-Bistro de Kruisberg       

 

*The Revivalists                 

vintage jazz, blues, en gospel 

                                 

*Tribute to Benny Goodman and 

Lionel Hampton combo       

muziek van de “king of swing”                        

 

*The Tailshakers   rock-n-roll              

 

*Banda que massa!                

bossa nova’s en samba’s           

 

*Jamsession 

jammen met basis trio  

 

Entree p.p.: Leden      € 15,=                                           

Leden pp                € 10,=                                     

Introducé (1) p/lid     € 15   

Niet-leden              € 19,50                                           

Leden jazzclubs         € 15,= 

 

Kaarten bestellen bij:      

Doe Jazz ’81: tel. 0314-324060, 

06-40254099, info@doejazz81.nl 

en Hotel Bistro de Kruisberg  

tel. 0314-324123 

http://www.jazznieuws.nl/
http://www.gemeentewijzer.nl/
http://www.vrijetijdskrant.nl/
http://www.doetinchemleeft.nl/
mailto:info@doejazz81.nl

