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Agenda (doe jazz ’81) 

 

Zondag 13 september 2015:  

van 14.30 tot 17.00 uur  

Hot Jazz Ambassadors 

Locatie: ’ de Kruisberg’   

Entree: Leden          €  3,50 

Leden passe-partout   gratis 

Niet-leden                € 10,= 

Niet-leden CJP          €  3,50 

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 

 

Zondag 8 november 2015: 

van 14.30 tot 17.00 uur 

Melody & Rhythm Bigband                

Locatie: ’de Kruisberg’  

 

Zondag 13 december 2015: 

van 14.30 tot 17.00 uur    

Jay Jay’s Border Jazzmen 

Locatie: ’de Kruisberg’ 

 

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,= 

 

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

Lidmaatschap in 2015: 

 

‘Gewoon’ lid (p/p):     € 25 of  

incl. partner               € 40 

Entree jazzmiddag  € 3,50 p/p 

Doe Jazz Festival   € 5 korting 

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

of  incl. partner              € 80  

Entree jazzmiddag        gratis 

Doe Jazz Festival  € 10 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,  

De vakantie zit er weer op !  

Zondag 13 september gaat ons nieuwe jazzseizoen weer van start. We 

beginnen met de Hot Jazz Ambassadors, een orkest dat al vaker, met 

succes, bij Doe Jazz heeft opgetreden. 

In het bulletin van mei j.l. heeft u kunnen lezen over onze 

plannen om meer, en liefst jongere, doelgroepen te interesseren 

voor onze muziek. In de periode daarna hebben twee - derdejaars - 

klassen van het Graafschap College, afdeling Marketing en 

Communicatie , zich gedurende een aantal weken verdiept in het 

reilen en zeilen van Doe Jazz’81 en onderzocht welke kansen er 

zijn voor de Jazz in Doetinchem in het algemeen en voor onze 

vereniging in het bijzonder.  

We zijn zeer verrast over de inzet van deze studenten en blij met 

de vele aanbevelingen die we van hen mochten ontvangen.  

Die aanbevelingen zijn er op meerdere gebieden. Zo wordt o.a. 

aangeraden om onze muziek meer naar buiten te brengen d.w.z. 

jazzmuziek te laten klinken in meer openbare gelegenheden in onze 

stad en tijdens meerdere evenementen, zoals het Stadsfeest. 

Voor het bereiken van jongere doelgroepen liggen er kansen als wij 

– of andere geïnteresseerden  – bereid zijn jazzmuziek te mixen 

met andere  muziekstijlen en dat uiteraard ook op andere plaatsen 

- waar meer jongeren komen - ten gehore te brengen.  

Ook op het gebied van de (jazz) muziekeducatie zijn er 

mogelijkheden, zoals het stimuleren van het beoefenen van- en het 

luisteren naar jazzmuziek op scholen en het organiseren van 

speciale thema-avonden en workshops.  

Tot slot zullen we voor het bereiken van nieuwe doelgroepen (nog) 

meer gebruik moeten maken van sociale media en digitale 

nieuwsbrieven. In de komende weken gaan we als bestuur aan de slag 

met deze uitkomsten en aanbevelingen. Wij houden u uiteraard op de 

hoogte !                                    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 

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

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 Dokter, Jazz & Co 

In Carpe Diem :              

12 juni Herringtown Jazzb. 

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

Activiteiten elders.                          

Storyville Jazzclub Arnhem  

vrijdag 25 sept 20.00 u.           

Savannah Jazz Band (UK) 

‘Le Jardin’, Arnhem  

 

Klever Jazzfreunde                                    

vrijdag 25 sept 20.30 u.               

Charlestown Jazzband                               

‘Coffeehouse’, Kleef (Dld) 

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

Meer jazzinfo?   

www.jazznieuws.nl   

www.gemeentewijzer.nl  

Zondag 13 sept  a.s.  

van 14.30 tot 17.00 uur in  

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’  

Hot Jazz Ambassadors         
 

“zeer oud zwart met een      

vleugje swing” 

 

Zo’n halve eeuw na de eerste 

plaatopname van Duke 

Ellington in 1926, begonnen 

in het Noord Hollandse 

Zuiderzeestadje Hoorn een 

paar tienerjongens een band 

onder de naam ‘Dixietime’.  

Nu komen we één van die 

jongens – oprichter Dirk 

Tober - tegen als pianist en 

muzikaal leider van de Hot 

Jazz Ambassadors.  

Het woordje ‘HOT‘ geeft niet 

alleen aan dat het hier om 

zwarte jazzmuziek gaat, maar 

ook dat de muziek ‘hot’ – en 

dus fel en zeer swingend – 

is. In New York werd deze 

muziek gemaakt door Joe King 

Oliver. 

Jazzmuziek zoals die in de 

tweede helft van de jaren 

twintig en het begin van de 

jaren dertig heeft geklonken 

in de uitgaanscentra van 

vooral New York, Kansas City 

en Chicago. Hier ontstonden 

de eerste vormen van de big 

band.  

Veelal gearrangeerde muziek.  

Met formaties van zeven of 

meer musici werd de basis 

gelegd voor de latere swing 

big bands. 

Dirk Tober (piano) maakt de 

vaak verrassend nieuwe, maar 

vooral authentiek klinkende 

arrangementen. Hij is tevens 

de vocalist van het orkest.  

Peter Bakker (slagwerker) 

weet de juiste sfeer en 

swing van toen te treffen en 

vormt samen met  

Frank Kleuters op banjo en  

Klaas Eijgelaar op sousafoon de 

zeer solide ritmesectie.  

De frontlinie wordt zeer 

doelgericht en trefzeker 

aangevoerd door cornettist  

Jan Rottiné en bestaat verder 

uit de rietblazers  

Rien Brus en Jaap Nieweg.  

Naast de klarinet komt u bij 

deze mannen zowel de sopraan-, 

alt-, c-melody-,tenor- en 

baritonsaxofoon tegen.  

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

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 in 2014 

(her)opgericht. 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! 

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

Foto Album.  

Fotoreportages van onze jazz 

activiteiten gemaakt door ons 

lid en ‘hof’fotograaf Rob 

Wissink (Festival 2015 door Ben 

Raau uit Arnhem) zien??.        

Kijk eens op www.doejazz81.nl 

bij ‘foto album’. Wel aardig om 

dit nog eens terug te zien.  

http://www.jazznieuws.nl/
http://www.gemeentewijzer.nl/
http://www.doejazz81.nl/

