
 

 
 
 

 
 

Doe Jazz '81   

T.a.v. Secretariaat 

Brasem 21 

7008 BS  Doetinchem 

 

 
Agenda (doe jazz ’81) 

 

Zondag 11 oktober  2015: 

van 14.30 tot 17.00 uur  

Farmhouse Jazzband 

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 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,= 

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

Lidmaatschap in 2016: 

‘Gewoon’ lid (p/p):     € 25 of  

incl. partner               € 40 

Entree jazzmiddag  € 3,50 p/p 

Doe Jazz Festival €4,50 korting 

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

of  incl. partner              € 80  

Entree jazzmiddag        gratis 

Doe Jazz Festival €9,50 korting 

 

 
SPONSORS Doe Jazz ’81 in ‘15 

 
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International 

- CARPE DIEM restaurant/havezathe 

- De KRUISBERG hotel-bistro-zalen 

- 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,  

 

Gezocht:  Bestuursleden !! 
Doe Jazz ’81 is een jazzvereniging van en voor jazzliefhebbers. 

De organisatie van de activiteiten zoals de jazzmiddagen en het 

Doe Jazz Festival is in handen van vrijwilligers. Een aantal 

van hen heeft te kennen gegeven binnen niet al te lange tijd 

daarmee te willen stoppen. Voornaamste reden is hun leeftijd, 

die het rechtvaardigt om op een bepaald moment een stapje terug 

te doen.  

Wat vragen wij ?  

Enthousiaste mensen die hun steentje willen bijdragen aan het 

welslagen van onze activiteiten.  

Wat bieden wij ?  

Een goed lopende organisatie met een gedigitaliseerd 

ledenbestand. Daarnaast: een prima sfeer, die u kent van onze 

jazzmiddagen, maar die ook tijdens bestuursvergaderingen altijd 

aanwezig is. 

Wat zijn de taken ? 

Deze kunnen heel divers zijn, van secretarieel, p.r. en 

contacten met muzikanten tot en met het bedienen van de kassa 

tijdens de jazzmiddagen. Die taken kunnen ook altijd in 

onderling overleg en naar draagkracht worden verdeeld.  

Het bestuur van Doe Jazz vergadert gemiddeld één keer per 

maand.  

In verband met onze plannen voor andere activiteiten van onze 

vereniging (zie het vorige bulletin) vragen we ook diegenen die 

vooral daar in geïnteresseerd zijn, zich aan te melden.  

Kent/weet u geschikte kandidaten in uw vrienden - of 

kennissenkring ? Wij horen het graag ! (Aanmelden s.v.p. via 

onze secretaris Auke Boonstra : adres zie hieronder)    

                                                  Peter van den Bremen 
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Doe Jazz Festival                          
Zaterdag 30 jan a.s. 

van 20.00 tot 24.oo u      

in de Kruisberg met        

*The Revivalists       

oude stijl jazz 

*A Tribute to     

Benny Goodman and    

Lionel Hampton combo     

swing 

*The Tailshakers      

rock-n-roll 

*Banda que massa!                

bossa nova’s en samba’s 

*Trio Karel Giltay   

jammen 

Entree p.p.:       

Leden           € 15,=                                           

Leden pp        € 10,=                                     

Niet-leden      € 19,50                                           

Introducé (1) p/lid €15 

Kaarten bestellen bij:  

Doe Jazz ’81: tel. 

0314-324060 of e-mail: 

info@doejazz81.nl.      

en Hotel de Kruisberg   

tel. 0314-324123. 

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

Verder Doe Jazz progr.  
In de Kruisberg : 

14 febr The Jazz Commotion     

+ jamsession 

13 maart The Hot Dogs 

10 april Bigband baJAZZo 

8 mei Mellow Swing Jazz         

Quartet 

11 sept Sunny Side Jazzb. 

9 okt Chorus Swingtet 

13 nov Spirit of St Louis 

11 dec Hot & Sweet 

In Carpe Diem :              

12 juni Herringtown Jazzb  

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

Meer jazzinfo?   

www.jazznieuws.nl   

www.gemeentewijzer.nl  

Zondag 11 oct  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in  

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’  

Farmhouse Jazzband 

De Farmhouse Jazzband, die 

na 1 jaar in 1982 werd 

opgeheven, is door Erwin 

Schoen (her)opgericht in 

2014. Hij kreeg de kans, de 

zeer strakke en succesvolle 

ritmesectie van de Stable 

Roof Jazzband, in ere te 

herstellen. Deze basis, 

heeft hij aangevuld met 2 

fantastische koperblazers; 

dit zorgt voor een 

gegarandeerde succesformule!  

Een zeer breed scala van 

stijlen wordt bestreken: New 

Orleans, swing, gospel, 

Engelse trad. en bluesrock. 

Dit alles met een tomeloze 

energie en aanstekelijk 

enthousiasme gebracht! 

Samenstelling band: 

Rob van Bergen –trompet/zang 

Erwin Schoen – alt/tenorsax  

klarinet, banjo, bas, zang. 

Hans van Wermeskerken - 

trombone, zang. 

Jan de Jong - banjo, gitaa. 

Ben Wever – bas. 

Cees Heegstra – drum. 

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

Zondag 8 nov  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in  

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’  

Melody and Rhythm 

In 1948 ontstond bij een aantal 

Achterhoekse muzikanten ook het 

idee zelf een bigband op te 

richten: Big Band Melody and 

Rhythm. Dat begon heel klein, 

met slechts een paar muzikanten. 

Maar in de loop der jaren is de 

band uitgegroeid tot een 

volwaardige bigband met 21 

muzikale leden. In al die jaren 

heeft de band ontelbare 

optredens verzorgd, regelmatig met 

gastsolisten uit eigen regio, maar 

ook met gastoptredens met grote 

namen uit de jazzscène, zoals 

Greetje Kauffeld, Rita Reys en 

Jarmo Hoogendijk. Door deze 

activiteiten heeft de band een 

belangrijke rol gespeeld in de 

ontwikkeling van jazz- en 

bigbandmuziek in het oosten van 

Nederland. 

In 2013, ter ere van het 65 jarig 

bestaan, heeft de Bigband niemand 

minder dan Laura Fygi mogen 

begeleiden. 

Repertoire 

Ritme, improvisatie en speelsheid 

zijn belangrijke kenmerken van een 

bigband. Maar het allerbelangrijkst 

is dat het swingt. En de naam zegt 

het al… ook Big Band Melody and 

Rhythm wil het laten swingen.  

Het repertoire is geïnspireerd door 

de traditionele bigbandmuziek van 

o.a. Glenn Miller, Stan Kenton, 

Count Basie en Duke Ellington. Deze 

authentieke Amerikaanse jazzmuziek 

gaat nooit verloren en heeft dan 

ook een prominent plekje in ons 

repertoire. Uiteraard toegevoegd 

met moderne arrangementen. 

Natuurlijk ontbreekt muziek van 

Frank Sinatra niet op het 

programma. 

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

Activiteiten elders.  

Jazzclub Zevenaar 

zondag 11 okt 14.30 u.         

Sunny Side Jazzband                          

‘Careza de Kroon’ Zevanaar 

 

Storyville Jazzclub Arnhem   

vrijdag 16 okt 20.00 u.             

Farmhouse Jazzband 

‘Le Jardin’, Arnhem  

 

Doctor Jazz Dag 102.                                                        

zaterdag 17 okt 9 – 15 u. jazzmarkt 

12.30 tot 17 u. Diverse orkesten. 

Entree:abonnees € 10, overigen € 16  

‘Hof van  Wageningen, Wageningen. 

 

Klever Jazzfreunde                                    

vrijdag 30 okt 20.30 u.               

Jon Boutin Allstars                               

‘Coffeehouse’, Kleef (Dld) 
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