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Beste Jazzvrienden,
Agenda

(doe jazz ’81)

Locatie: ‘De Kruisberg’
Zaterdag 27 januari 2018:
van 20.00 tot 24.00 uur
Doe Jazz Festival 2018
Locatie: ‘De Kruisberg’
met
-The River Aa Bigband,
-The Tailshakers
-C´est si Bon
-Champagne Charlie en
-Jamsession met KG Trio
Entree:
Leden
€ 15,=
Leden passe-partout € 10,=
Introducé (1/lid)
€ 15,=
Niet-leden
€ 19,50
Leden andere jazzclubs 15,=
Zondag 11 febr 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
The Forest Jazz Band
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Leden andere jazzclubs 5,=
Zondag 11 mrt 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Original Victoria Band
Zondag 8 apr 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Quintet Hein de Jong
Zondag 13 mei 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Basin Street Jazzband
--------------------------------

Lidmaatschap in 2018
‘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

Voor iedereen: Een gezond en swingend 2018 !
Als we nog even terugkijken op onze laatste sessionmiddag: Ondanks de sneeuwval hadden een behoorlijk aantal
van jullie de moeite genomen om naar de Kruisberg te
komen om te kunnen genieten van de Herringtown Jazzband.
Een prima orkest, dat onder deze barre omstandigheden ook
zelf niet te beroerd was vanuit Enkhuizen naar Doetinchem
te reizen. Kortom: Het was weer een geslaagde middag !
Natuurlijk kijken we uit naar ons Festival dat op
zaterdag 27 januari weer plaatsheeft in diverse zalen van
de Kruisberg. Het belooft een mooie avond te worden met
uiteenlopende muziek: van Gypsy Jazz , Blues & Roots en
Big Band tot Rock & Roll ! Met al deze verschillende
soorten muziek wordt weer eens aangetoond dat jazz vele
gezichten kent. En dat veel muziek verwant is aan jazz en
op een breed festival als het onze niet zal misstaan. Zo
waren de Tailshakers nog niet zo lang geleden ook onze
gast en bewezen met hun optreden dat Rock & Roll op en
top kan swingen !
Dat brengt mij op het volgende: Misschien kent u mensen
in uw omgeving die bij het horen van het woord “jazz”
misschien niet direct opgewonden raken. Misschien zijn ze
meer geïnteresseerd in pop of blues. Vaak associëren ze
jazz met bepaalde soorten waar ze niet zo veel mee
hebben. Toch blijken ze dan aangenaam verrast als ze de
muziek horen die bij ons klinkt. “Eigenlijk ben ik geen
jazzliefhebber, maar dit is goed èn gezellig !“
Ik zie u – met hen – graag op de 27e januari in De
Kruisberg !
Peter van den Bremen
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----------------------------------
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