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Zondag 8 november 2015:
van 14.30 tot 17.00 uur
Melody & Rhythm Bigband
Locatie: ’de Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Niet-leden
€ 10,=
Niet-leden CJP
€ 3,50
Introducé (1) per lid € 5,=
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
Niet-leden
€ 10,=
Niet-leden CJP
€ 3,50
Introducé (1) per lid € 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,=
Niet-leden
€ 19,50
Niet-leden CJP
€ 15,=
Introducé (1) per lid € 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
---------------------------------

Lidmaatschap in 2016:
‘Gewoon’ lid (p/p):
€ 25 of
incl. partner
€ 40
Entree jazzmiddag € 3,50 p/p
Doe Jazz Festival
€ 15 p/p

Beste Jazzvrienden,
Het was weer een geslaagde jazzmiddag, zondag 11 oktober j.l.
met de Farmhouse Jazzband. Ook de opkomst was prima en we hopen
natuurlijk dat dit ook op 8 november weer het geval zal zijn
als Big Band Melody & Rhythm in de Kruisberg komt optreden.
In vorige bulletins heb ik u verteld van het onderzoek dat
studenten van het Graafschap College hebben uitgevoerd voor Doe
Jazz. De conclusie was duidelijk: Om ook in de toekomst te
kunnen overleven zal onze jazzvereniging moeten “verjongen”.
Het betekent o.a. dat we op zoek moeten gaan naar jongeren, die
geïnteresseerd zijn in andere dan de gebruikelijke
activiteiten, met muzieksoorten die door “gewone” luisteraar
wellicht niet direct als “jazz” worden ervaren, maar daar wel
mee in verband kunnen worden gebracht.
In dit kader is het interessant te melden dat wij als bestuur
contact hebben gelegd met de organisatoren van SOUL FOOD, een
evenement dat regelmatig plaatsheeft in het Doetinchems
restaurant Gringo’s in de Grutstraat. Onder de titel: Soul,
Jazz & Funk vinden daar live performances plaats door
topmusici. Voor de liefhebbers: De eerst volgende sessie is
donderdag 19 november a.s. aanvang 19.30 uur. Entree is gratis.
Natuurlijk ook nog even aandacht voor ons eigen Doe Jazz Festival
op 30 januari a.s. Een mooi evenement met een zeer gevarieerd
programma, dat – ook met het oog op de toekomst - weer aantoont
dat jazzmuziek vele gezichten kent !
Peter van den Bremen
*Leden: bijgaand acceptgiro. *Vooraankondiging Doe Jazz Festival 2016
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o.l.v. Sander Zweerink

& Choo Choo Sisters
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Goodman and Lionel
Hampton combo
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Achterhoekse muzikanten ook het

Achterhoek en opgericht in 1999.
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swing

richten: Big Band Melody and

dixieland muziek, maar zoekt ook

Rhythm. Dat begon heel klein,

altijd naar de grenzen van de jazz.

*The Tailshakers

met slechts een paar muzikanten.

Met onder meer country, latin-jazz

rock-n-roll

Maar in de loop der jaren is de

en close harmony heeft de band een

*Banda que massa!

band uitgegroeid tot een

breder publiek dan alleen

volwaardige bigband met 21

doorgewinterde dixieland

muzikale leden. In al die jaren
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heeft de band ontelbare
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optredens verzorgd, regelmatig

lustrum heeft het orkest opgetreden

met gastsolisten uit eigen
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regio, maar ook met
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Kauffeld, Rita Reys en Jarmo
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Hoogendijk. Door deze
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Entree p.p.:
Leden

€ 15,=

Leden pp

€ 10,=
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€ 19,50

Introducé (1) p/lid €15

‘Louis - Armstrong-

activiteiten heeft de band een

eerste helft van de 20e eeuw.

Kaarten bestellen bij:

belangrijke rol gespeeld in de

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

Doe Jazz ’81: tel.

ontwikkeling van jazz- en

Activiteiten elders.

0314-324060 of e-mail:

bigbandmuziek in het oosten van

Jazzclub Zevenaar

info@doejazz81.nl.

Nederland.

zaterdag 14 nov 20.30 u.

en Hotel de Kruisberg

In 2013, ter ere van het 65

Farmhouse Jazzband

jarig bestaan, heeft de Bigband

‘Careza de Kroon’, Zevenaar

tel. 0314-324123.
-----------------------

niemand minder dan Laura Fygi
mogen begeleiden.

Verder Doe Jazz progr.

Storyville Jazzclub Arnhem

vrijdag 20 nov 20.00 u.

In de Kruisberg :

Repertoire

Scat Cats

13 maart The Hot Dogs

Ritme, improvisatie en

‘Le Jardin’, Arnhem

speelsheid zijn belangrijke

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

kenmerken van een bigband. Maar

Gringo’s Grutstraat 15a, Doetinchem

8 mei Mellow Swing Jazz

het allerbelangrijkst is dat het

Donderdag 19 nov 19:30 u.

Quartet

swingt. En de naam zegt het al…

Soulfood

10 april Bigband baJAZZo

11 sept Sunny Side Jazzb.

ook Big Band Melody and Rhythm
wil het laten swingen.

9 okt Chorus Swingtet

Het repertoire is geïnspireerd

13 nov Spirit of St Louis

door de traditionele
bigbandmuziek van o.a. Glenn

11 dec Hot & Sweet

Miller, Stan Kenton, Count Basie

In Carpe Diem :

en Duke Ellington.

12 juni Herringtown Jazzb

Deze authentieke Amerikaanse

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

jazzmuziek gaat nooit verloren

Meer jazzinfo?

en heeft dan ook een prominent

www.jazznieuws.nl

plekje in hun repertoire.

www.gemeentewijzer.nl

Uiteraard toegevoegd met moderne

www.vrijetijdskrant.nl

arrangementen. Natuurlijk

www.doetinchemleeft.nl

ontbreekt muziek van Frank
Sinatra niet op het programma.

Een nieuwe editie van soulfood.
In een fijne intieme setting spelen
top-sessie muzikanten uit de
verschillende windstreken van
Nederland de puurste jazz, de
fijnste funk en de lekkerste soul.
Deze editie bestaat weer uit een
mooi uitgebalanceerde samenstelling
Julia Zahra - zangeres
(bekend van The Voice of Holland en
De Beste Zangers van Nederland),
Tico Pierhagen – toetsen ,
Marijn van den Berg – drums ,
Will Nuruwe – bas
De entree is gratis.

