
 

 
 
 

 
 

Doe Jazz '81   

T.a.v. Secretariaat 

Brasem 21 

7008 BS  Doetinchem 

 

Agenda (doe jazz ’81) 

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 

Leden jazzclubs          € 5,= 

 

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 

Leden jazzclubs          € 5,= 

 

Zondag 10 april 2016:  

van 14.30 tot 17.00 uur    

Big Band baJAZZo 

Locatie: ’de Kruisberg’ 

Entree: Leden           € 3,50 

Leden passe-partout   gratis  

Niet-leden                € 10,=  

Leden jazzclubs          € 5,= 

 

Zondag 8 mei 2016 : 

van 14.30 tot 17.00 uur  

Mellow Swing Jazz 

Quartet                        

Locatie: ’ de Kruisberg’   

Entree: Leden           € 3,50 

Leden passe-partout   gratis 

Niet-leden                € 10,= 

Niet-leden CJP           € 3,50 

Leden jazzclubs          € 5,= 

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

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 ‘16 

 
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International 

- CARPE DIEM restaurant/havezathe 

- De KRUISBERG hotel-bistro 

- EVO Energie zonnepanelen/ledverl. 

- GROLSCH 

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie 

- MONUMENTAAL 

- TE LINDERT Notaris 

- TOM BRUNSVELD ingenieursburo         

Wij danken onze sponsoren voor het 

mogelijk maken van onze activiteiten. 
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Beste Jazzvrienden,  

 

Wat hebben we genoten op 30 januari op het Doe Jazz Festival in de 

Kruisberg ! Het was, wat ons betreft, in alle opzichten een groot 

succes: Veel bezoekers, een geweldige sfeer en prima orkesten ! 

In de Lubberszaal trakteerden de “Revivalists” ons op een heerlijk 

stukje oude stijl jazz, met uitstapjes naar Jump & Jive en andere 

swingende hoogstandjes. De “Tailshakers” lieten horen waarom “Rock 

& Roll” zo’n aanstekelijke muziekvorm is, waarbij ook de 

liefhebbers van de Twist en Elvis volop aan hun trekken kwamen.  

In de Remmelink zaal konden we genieten van mooie Braziliaanse 

zang, verzorgd door Banda que Massa, in afwisseling met een combo 

dat optrad onder de veelzeggende naam : Tribute to Benny Goodman & 

Lionel Hampton. Ook daar swingde het zogezegd de pan uit, waarbij 

ik - en ik denk velen met mij - vol bewondering heb staan 

luisteren naar het even fraaie als eigenzinnige pianospel van de 

19-jarige Jetse de Jong. Tenslotte gaf de session in de Bistro 

muzikale vogels van allerlei pluimage weer volop de gelegenheid 

los te branden op bekende jazzstandards.  

Ook waren we heel blij met de prima verzorging van het licht door 

medewerkers van het Jongerencentrum Doetinchem van de Gruitpoort. 

Hadden we vorig jaar nog enige aarzeling bij het vaststellen van 

een volgende datum, gezien het succes van deze keer durven we al 

wel een dag te prikken voor volgend jaar:  

Zaterdag 28 januari: Doe Jazz Festival 2017 !      

 

Maar natuurlijk eerst onze eerstvolgende jazzmiddag. Dan kunnen we 

genieten van “The Jazz Commotion”, vier Conservatorium studenten, 

die net als de bands op 30 januari, ondanks hun jonge leeftijd , 

ongetwijfeld weten wat swingen is.  

                             Peter van den Bremen 

        “Jazz lives in Doetinchem” . Tot 14e februari ! 

                              
 

mailto:info@doejazz81.nl
http://www.doejazz81.nl/
http://www.facebook.com/Doejazz
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Verder Doe Jazz progr.  

                          

In de Kruisberg : 

11 sept Sunny Side Jazz                

9 okt Chorus Swingtet    

13 nov Spirit of St Louis                 

11 dec Hot & Sweet 

In Carpe Diem :              

12 juni Herringtown   

Jazzband  

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

Activiteiten elders.   

Jazz Club de Fermerie 

zondag 7 febr 15.00 u. 

Hot Club ’73 zang  

Inge Alberts 

De Fermerie, Deventer 

 

Societeit Zevenaar 

zondag 14 febr 14.30 u.       

Jazzymotion Plus met 

Rosamint Faas en Karin 

van Kooten                          

Careza de Kroon Zevenaar 

 

Storyville Jazzclub Arnhem  

vrijdag 19 febr 20.00 u.           

Bouncing Around 

‘Le Jardin’, Arnhem  

Jazz-Sociéteit Zutphen 

vrijdag 19 febr 20.30 u. 

Dokter, Jazz & Co 

’t Nut’, Warnsveld 

 

Jazznight Lochem 

zaterdag 20 febr 21.00 u. 

Jay Jay’s Border Jazzmen 

Schouwburg Lochem  

 

Soulfood Doetinchem 

donderdag 25 febr. 21.00 u 

Soulfood 

Gringo’s, Doetinchem 

 

Klever Jazzfreunde                                    

vrijdag 26 febr 20.30 u.               

Vera Westera & friends                               

‘Coffeehouse’, Kleef (Dld) 

 

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

www.gemeentewijzer.nl  

www.vrijetijdskrant.nl 

www.doetinchemleeft.nl 

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

Zondag 14 febr  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in 

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’ 

The Jazz Commotion 

“Vier héél jonge musici, die 

nog hun jazz-opleiding 

volgen aan het Amsterdamse 

conservatorium maar uiterst 

professionele indruk maken.” 

The Jazz Commotion, een jong 

en swingend jazzkwartet dat 

wel raad weet met jazz  

standards. Deze jongens 

kwamen in de zomer van 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

voor het eerst bij elkaar en 

het klikte meteen. Dat werd 

ook duidelijk nadat zij  

 

datzelfde jaar nog een 

eerste prijs wonnen op het 

Prinses Christina Jazz 

Concours en vervolgens 

speelden op plekken door 

heel Nederland zoals 

Mahogany Hall, de North Sea 

Jazz Club en Muziekgebouw 

Eindhoven, waar deze jonge 

muzikanten erg positief 

ontvangen werden door het 

publiek.                   

Mo van der Does (18) –altsax 

Stefan Bos (19) – piano  

William Barrett (21) – bas   

Lluís Naval (23) – drums  

Jamsession              

Basis trio aanwezig. 

Muzikanten, kom naar de deze 

middag met je instrument, of 

geef je op, om mee te 

spelen. 

Zondag 13 maart  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in 

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’ 

The Hot Dogs    

In september 1968 opgericht met de 

bedoeling om "classic jazz" te gaan 

spelen, ontstond de combinatie, die 

in 1971 tot huisorkest van de 

Jazzclub Almelo werd benoemd. The 

Hot Dogs leverden een topprestatie, 

toen ze al in 1973 de eerste prijs 

wonnen op het internationale 

jazzfestival in Breda! Dat leverde 

meteen een uitnodiging op om in 

datzelfde jaar de beroemde 

klarinettist Albert Nicholas bij 

zijn laatste concert in Nederland 

te begeleiden en ook werd dat jaar 

hun eerste langspeelplaat 

geproduceerd. George Probert, de 

bekende Amerikaanse 

sopraansaxofonist van The Firehouse 

Five Plus Two, hoorde de Hot Dogs 

in 1974 spelen en hij wilde meteen 

met hen gaan optreden. Een hele 

reeks optredens met Probert volgde, 

telkens wanneer hij in ons land 

was. Ook 1976 werd een jaar waaraan 

de Hot Dogs een goede herinnering 

hebben overgehouden. Zij kwamen in 

contact met de legendarische 

trompettist en zanger Jabbo Smith! 

Ook met hem maakten zij een LP en 

dat was erg bijzonder, want Jabbo 

maakte daarop zijn eerste opnamen 

sinds 1938! Voor de band was dat 

een inspirerende ontmoeting, die in 

vele concerten werd herhaald. In 

1981 won de band, in een veld van 

36 deelnemers, de eerste "Vara 

Dixieland Competitie" en dat 

leverde een reeks radio-

uitzendingen op o.a. bij de 

Wereldomroep. Inmiddels hebben de 

Hot Dogs een vijftal LP's en ook 

een CD geproduceerd. Geen wonder 

dus, dat deze formatie een graag 

geziene gast is. die in vrijwel 

elke jazzclub en op elk 

jazzfestival in Nederland is 

opgetreden. Kortom: Een ervaren 

orkest, dat alle kwaliteiten in 

huis heeft om voor supermiddagje 

Jazz in Doetinchem te zorgen. 

http://www.gemeentewijzer.nl/
http://www.vrijetijdskrant.nl/
http://www.doetinchemleeft.nl/

