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Agenda

Doetinchem

(doe jazz ’81)

Zondag 8 maart 2015:
van 14.30 tot 17.00 uur
Dokter, Jazz & Co
Locatie: ’de Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Niet-leden
€ 10,=
Niet-leden CJP
€ 3,50
Zondag 12 april 2015:
van 14.30 tot 17.00 uur
Masha Bijlsma Band
Locatie: ’ het Borghuis’
v. Nispenstraat, Doetinchem
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Niet-leden
€ 10,=
Niet-leden CJP
€ 3,50
Zondag 10 mei 2015 :
van 14.30 tot 17.00 uur
New Black and White
Dance Orchestra
Locatie: ’de Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Niet-leden
€ 10,=
Niet-leden CJP
€ 3,50
Zondag 14 juni 2015 :
Koffieconcert
van 11.30 tot 14.00 uur
Charlestown Jazzband
Locatie: Havezathe
Restaurant ’Carpe Diem’
Vethuizen
Entree: gratis
---------------------------------

Lidmaatschap in 2015:
‘Gewoon’ lid (p/p):
incl. partner

Graag tot dan !
Peter van den Bremen

SPONSORS Doe Jazz ’81 in ‘15
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International

BULLETIN VAN DOETINCHEMSE JAZZ
VERENIGING “DOE JAZZ ‘81”

- CARPE DIEM restaurant/havezathe

JAARGANG 35, NR 2 MAART 2015

€ 40

- De KRUISBERG hotel-bistro-zalen

VERSCHIJNT NEGEN KEER PER JAAR.

- GROLSCH

SECRETARIAAT EN PUBLIC RELATION

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie

BRASEM 21, 7008 BS

- MONUMENTAAL

TELEFOON (0314) 32 40 60

Doe Jazz Festival € 5 korting
Passe-Partout lid (p/p): € 50
Entree jazzmiddag

Met een goed gevoel kijken we als bestuur terug op het eerste
Doe Jazz Festival in de Kruisberg op 31 januari j.l. Het was
een gezellige avond met afwisselende muziek, goede
belangstelling en een fijne sfeer. Al tijdens de avond kregen
we veel reacties. Positieve geluiden vooral over de plaatsing
van de podia en de soepele wijze waarop je je daardoor van het
ene naar het andere orkest kon begeven. Heel gezellig was het
in het café waar met verschillende muzikanten bij het basistrio
het feestje compleet werd !
Ik wil graag alle muzikanten, leden, bezoekers, bestuursleden
en vrijwilligers bedanken die deze avond tot een succes hebben
gemaakt. Leden e.a. die aanwezig waren hebben van ons een korte
vragenlijst, digitaal, ontvangen, waarop ze kunnen aangeven hoe
ze het festival hebben ervaren. Daar hebben we inmiddels al
verschillende reacties op ontvangen. Waarvoor dank ! We gaan
het in de komende tijd in het bestuur bespreken en we zullen er
zeker ons voordeel mee doen bij de voorbereiding van het
volgende festival, waarvan ik de datum al mag noemen:
Zaterdag 30 januari 2016.
Omdat we qua datum in februari dicht op het festival zaten is
er in deze maand geen jazzmiddag geweest, maar op 8 maart gaan
we weer fris van start met Dokter Jazz & Co. Een orkest dat wat
mij betreft garant staat voor (weer) een aangename jazzmiddag.

€ 25 of

Entree jazzmiddag € 3,50 p/p

of incl. partner

Beste Jazzvrienden,

€ 80
gratis

Doe Jazz Festival € 10 korting

- TE LINDERT Notaris
- TOM BRUNSVELD ingenieursburo
Wij danken onze sponsoren voor het
mogelijk maken van onze activiteiten.

DOETINCHEM

E-MAIL INFO@DOEJAZZ81.NL
WEBSITE WWW.DOEJAZZ81.NL
BANK NL08 RABO 0314 3888 42

Datum

: maandag 23 februari 2015

Kenmerk

: Bulletin van Doe Jazz’81

Pagina

2 van 2

Zondag 8 maart a.s.

Een belangrijk uitgangspunt is

Jazz Societeit Zevenaar

zaterdag 14 mrt 20.30 u.

van 14.30 tot 17.00 uur in

even kan gedeeld wordt met het

Jurbena Jazzband

Hotel-Bistro ‘De Kruisberg’

’Careza de Kroon’ Zevenaar

publiek.

Dokter, Jazz & Co

Jan Dokter, trompet, sax, zang

Activiteiten elders.

Storyville Jazzclub Arnhem

vrijdag 20 mrt 20.00 u.

het enthousiasme, dat als het

Lex Lubbers, saxen/klar/flt/p,
Jan Rondhuis, trombone,

Dokter Jazz & Co is een oude

Ad Rats, bas,

stijl New Orleans Orkest dat

Johan Molenveld, banjo,

in 1976 is opgericht en erg

Ben Reijers, drums.

Jazz-Sociéteit Zutphen

succesvol vanaf het begin.

Humor is een “must”.

vrijdag 20 mrt 20.30 u.

Terwijl de band zich eerder

Dokter, Jazz & Co

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

manifesteerde als small big

’t Nut’, Warnsveld

band en gearrangeerde

Zondag 12 april a.s.

stukken speelde is de

van 14.30 tot 17.00 uur in

laatste jaren gekozen voor

Restaurant ‘Het Borghuis’

Lochem Live Theatercafé

een wat vrijere aanpak wat

Lochem

op de laatste CD's ook goed

Masha Bijlsma Band

The Storyville Jassband
‘Café de Betuwe’, Elden

Jay Jay’s Border Jazzmen

Zondag 22 mrt 15.00 u.

te horen is. Vrij nieuw is
Klever Jazzfreunde

het vocale aspect met soms

Zangeres Masha Bijlsma is al

vrijdag 27 mrt 20.30 u.

driestemmige zang.

opgemerkt door buitenlandse

Three Fall

Door de enthousiaste en met

jazzcritici: “Masha behoort tot

humor omlijste

die Europese vocalistes die

‘Coffeehouse’, Kleef (Dld)

optredens

zijn zij een graag geziene

zich probleemloos kunnen meten

zondag 29 mrt 15.00 u.

gast. Ontelbare optredens in

met hun Amerikaanse collega’s.”

Van Ragtime tot Dixieland

jazzclubs, festivals en

In Duitsland, Zwitserland,

‘Zaal Astoria’, Wooldseweg

evenementen in zowel binnen

Belgie, Italie, Griekenland en

Winterswijk

als buitenland. Het orkest

Zweden heeft ze haar naam

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

brengt een zeer gevarieerd

gevestigd tijdens vele

Meer jazzinfo?

programma met o.a. New

concerten met jazzgroten als

www.monumentaal.nl

Orleans jazz, dixieland,

Benny Bailey, Gary Thomas, Bob

blues- en jazzstandars.

Malach en Tony Lakatos.

Enkele hoogtepunten uit het

Voorzien van prachtige

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

bestaan zijn:

arrangementen van de hand van

Doe Jazz progr. 2015:

Vaudeville shows in theaters

bassist Henk de Ligt en wijlen

Jazzewind

www.doetinchem.allesvan.nl
www.jazznieuws.nl
www.gemeentewijzer.nl

in het oosten van Nederland,

pianist Rob van den Broeck

10 mei de Kruisberg

optredens voor radio en

neemt Masha haar publiek mee op

New Black and White

t.v., een tour met de

een swingende ontdekkingsreis

Dance Orchestra

musical SHOWBOAT met Ernst

door haar eigenzinnige

14 juni Carpe Diem

Daniel Smit, prominent

repertoire. Wat u te wachten

Koffieconcert

deelnemer aan het Dixieland

staat? Bijzondere

Charlestown Jazzband

Jubilee in La Rochelle (Fr.)

jazzstandards, eigen stukken en

13 sept de Kruisberg

en Jubileum- concert met Big

jazzy bewerkingen van popsongs

Hot Jazz Ambassadors

Chris Barber Band en Cotton

van onder anderen Kate Bush en

11 okt de Kruisberg

Town Jazz Band in Grolsch

Joni Mitchell.

Chorus

Veste.

Bezetting:

8 nov de Kruisberg

De programmakeuze is ook

Masha Bijlsma - vocals

Bigband Melody & Rhythm

divers, alles onder het

Ed Baatsen - piano

motto: Als het maar lekker

Henk de Ligt - contrabas

klinkt, swingt en fijn te

Dries Bijlsma

13 dec de Kruisberg
Jay Jay’s Border Jazzmen

spelen is.

- drums

