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Zondag 10 sept 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
Metropolitan Roof
Orchestra
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Andere jazzclubs
€ 5,=
Zondag 8 okt 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
Take 6 + one
(in) The Millers’ Mood
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Andere jazzclubs
€ 5,=
Zondag 12 nov 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
Charlestown Jazzband
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Andere jazzclub
€ 5,=
Zondag 10 dec 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
Herringtown Jazzband
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
--------------------------------

Lidmaatschap in 2017:
‘Gewoon’ lid (p/p):
€ 25 of
incl. partner
€ 40
Entree jazzmiddag € 3,50 p/p
Doe Jazz Festival € 15 p/p

Be ste Jazzvrie nde n ,
Het nieuwe jazzseizoen gaat van start !
Ook voor 2017/2018 hebben we weer een gevarieerd programma
samengesteld. Het spits wordt afgebeten door het M e t r o p o l i t a n
R o o f O r c h e s t r a , een formatie uit het westen des lands, die ons,
afgaande op hun muzikale cv – pittige dansmuziek, sfeervolle
ballads, novelties en andere bekende jazznummers – op 10
september een aangename jazzmiddag zullen bezorgen.
In dit bulletin staat ook het programma vermeld voor het Doe Jazz
Festival 2018. Zoals u van ons gewend bent wordt het weer een
aangename mix van diverse jazzstijlen. Noteer alvast de datum:
Zaterdag 27 januari 2018, in De Kruisberg.
Met een goed gevoel kijken we terug op de laatste sessie van dit
seizoen, die plaatsvond op zondag 11 juni. Voor het eerst na
jaren waren we weer te gast in de Kasteeltuin van Huis Bergh in
’s-Heerenberg, bij het restaurant, tegenwoordig Heeren Dubbel
geheten. Het was een prachtige dag, met veel zon, in een
schitterende omgeving. Over de belangstelling hadden we niet te
klagen: Ruim 200 (!) leden en andere belangstellenden waren op
deze “Doe Jazz op locatie” afgekomen. Iedereen heeft volop kunnen
genieten van de Jay Jay’s Border Jazzmen, die in de persoon van
Sietze de Leeuw een waardige, tijdelijke stand-in hadden voor hun
vaste trombonist. (En wat speelt Sietze mooi op dwarsfluit !)
Ook de Doe Jazz penningmeester was die dag een tevreden mens.
Onder het motto : “Pay when you go away” ( de uitdrukking is van
Robert Duis) waren velen bereid een vrije gift af te staan, als
blijk van waardering na afloop van het koffieconcert. Waarvoor
dank!
Uit de reacties van de aanwezigen mogen we concluderen dat een
herhaling volgende jaar op dezelfde locatie op zijn minst een
optie is.
Peter van den Bremen
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Doe Jazz Fe stival
2018
Zaterdag 27 jan. a.s.
van 20.00 tot 24.00 u
in de Hotel-Bistro De
Kruisberg met
*The River Aa Bigband
www.theriveraabigband.nl
Swing, pop, balads,
latin, zang (à la Frank
Sinatra)

* The Tailshakers

www.rock-n-roll.nl
Rock-n-roll
* C’est si Bon

www.cestsibonswing.nl
Swingende Gypsy jazz à
la Django Reinhardt en
Stephane Grappelli
* Champagne Charlie

www.champagnecharlie.nl
Amerikaanse blues- en
rootsmuziek
* Jammen

Met Trio Karel Giltay
Meer info volgt.
----------------------Activiteiten elders.
Vrijplaats Kunst & Cultu

zaterdag 9 sept 20.30 u
KAPOK
‘Koppelkerk’, Bredevoort

Storyville Jazzclub

zaterdag 16 sept 20.00 u
Herringtown Jazzband
‘Bronbeek’, Arnhem
Theater de Brink Zelhem

zaterdag 23 sept 20.00 u
Jay Jay’s Border Jazz
Good Time Jazz

zondag 1 okt 15.00 u.
Lie House Jazzband
‘De Fermerie’, Deventer

Zondag 10 se pte mbe r
van 14.30 tot 17.00 uur in
Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’
Doetinchem

Me tro p o litan Ro o f Orch.
Het orkest is in 1968
opgericht. Spelend in de
gebruikelijke 7-mansbezetting werden al spoedig
de gangbare Dixieland-paden
verlaten en werd intensief
gezocht naar de bronnen van
de oude stijl jazzmuziek. Dat
betekende niet het exact
naspelen van de muziek van
toen, maar wel het zo goed
mogelijk uitdragen van de
“Hot-Jazz-sfeer”. In die tijd
speelde het orkest onder de
naam “ROARING SEVEN JAZZ
BAND”, daarmee een duidelijk
link leggend naar de
swingende muziek van de
‘roaring twenties’.
Geboeid door de muziek van
Duke Ellington, Fletcher
Henderson, Paul Whiteman en
andere grotere jazzorkesten,
die aan het eind van de jaren
twintig swingend in de grote
jazzclubs en dansgelegenheden furore maakten,
werd besloten de formatie uit
te breiden. Met een bezetting
van een zangeres en van 9
instrumentalisten en kan het
orkest met recht een “small
big band” worden genoemd. Van
het MRO kunt u o.a. pittige
dansmuziek, sfeervolle
ballads, novelties en bekende
jazznummers verwachten.
Dit alles in een bonte
afwisseling van soli en
arrangementen. Het orkest
zorgt ervoor dat het publiek
weer met plezier terugdenkt
aan de tijd van toen.
De Bezetting van de band:
Zenja Damm vocals, Koos van
der Hout trompet, Wim
Deutekom piano, Detlev Weers
kornet, Jan Gombert banjo,
Piet Glas trombone, Gé
Soetekou tuba, Ton Damm

altsax/klarinet, Anton Schwirtz
slagwerk/vocals, Jan van der
Woord tenorsax, klarinet
arr./leider

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

Zondag 8 oktober
van 14.30 tot 17.00 uur in
Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’
Doetinchem

Take 6 + one
Zij brengen swingmuziek uit de
jaren '50 zoals beroemd geworden
door het fameuze Nederlands
Swing Combo “The Millers Sextet”
ook wel “De Millers” genoemd, ol
van gitarist Ab de Molenaar.
Zoals de meeste orkesten uit die
tijd wisselden de Millers het
voornamelijk Engelstalige
repertoire af met liedjes van
Nederlandse componisten zoals
b.v. Jack Bulterman (Weet je nog
wel die avond in de regen), Jaap
Valkhof (Diep in mijn hart) etc.
De hoofdmoot bestond echter uit
vocale Engelse en Amerikaanse
nummers die vaak meerstemmig
werden uitgevoerd door de
vocalisten Sanny Day, Pia Beck,
Eddy Doorenbos en Suzy Møller.
Niet alleen als eerbetoon aan de
Millers maar ook en vooral om
hun unieke repertoire opnieuw te
laten horen is een combo
samengesteld die de bezetting
van de originele Millers zoveel
mogelijk benadert. Met
Amerikaanse swingklassiekers en
Hollandse hits in een swingjasje
brengt het orkest muzikaal
entertainment. De bezetting:
Sietze de Leeuw- fluit en saxen
Hans Kerkhoff- vibrafoon
Hajé Nordbeck- piano
Ewoud Huizing- contrabas
Henk Bleumink- gitaar/voc.
Norbert Umme- drums
Tonny Nijland- vocals

