
 

 
 
 

 
 

Doe Jazz '81   

T.a.v. Secretariaat 

Brasem 21 

7008 BS  Doetinchem 

 

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 
 

 
 
SPONSORS Doe Jazz ’81 in ‘18 

 
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International 

- De KRUISBERG hotel-bistro 

- EVO Energie zonnepanelen, enz 

- GROLSCH 

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie 

- TE LINDERT Notaris 

- TOM BRUNSVELD ingenieursburo     

- WEEVERS print & packaging     

Wij danken onze sponsoren voor het 

mogelijk maken van onze activiteiten. 
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A F Z E N D E R :  B R A S E M  2 1   7 0 0 8  B S   D O E T I N C H E M  

Beste Jazzvrienden,  

Voor iedereen: Een gezond en swingend 2018 ! 
Als we nog even terugkijken op onze laatste session-
middag: 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 

 

 

mailto:info@doejazz81.nl
http://www.doejazz81.nl/
http://www.facebook.com/Doejazz
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Doe Jazz Festival                                                                        

2018                          

Zaterdag 27 jan. 

van 20.00 tot 24.00 u       
Hotel-Bistro “De 

Kruisberg”, Doetinchem  

 

Doorlopend jazzmuziek. 

Met de unieke ligging 

van drie, bijna 

aaneengesloten, zalen 

en 5 orkesten belooft 

het een mooie happening 

te worden. Optredens in 

Lubberszaal: 

* 20.15-21.00 en 22.15-23    

The River Aa Bigband       

In 2000 is het allemaal 

begonnen. Sjef van 

Liempd, actief 

beroepsmuzikant, richtte 

zijn eigen bigband op, 

The River Aa Big Band. 

Het repertoire kenmerkt 

zich door een 

diversiteit aan 

muziekstijlen: van 

swingende jazz standards 

tot moderne popnummers 

en romantische ballads 

tot swingende Zuid-

Amerikaanse Latin. De 

band laat veel nummers 

horen met zanger Wim 

Heyman. Claudia van 

Liempd zal behalve op 

altsax ook prachtige 

zangnummers, o.a. van 

Caro Emerald, ten gehore 

brengen.                                      
 

* 21.15-22.00 en 23.15-24  

The Tailshakers  

Wie herinnert zich niet 

de zoetgevooisde klanken 

van Dion en zijn 

Belmonts, de swingende 

heupen van Elvis en de 

rokende pianosolo’s van 

Jerry Lee Lewis. Oude 

tijden herleven met de 

hits van weleer gebracht door 

The Tailshakers. Deze 

Doetinchemse band brengt al 20 

jaar ouderwetse rock-n-roll. 

Het pompende pianospel van 

Jeroen te Lindert aangevuld 

met gillende gitaarsolo’s van 

Jan Lievers op basis van 

bevende basklanken van Henry 

Gerritsen en daverend drumwerk 

van Gerben Boesveld zorgt 

altijd dat de voetjes 

automatisch in beweging komen.                                                                                                             

Remmelinkzaal:  

* 20.00-20.45 en 22.00-22.45 u. 

C’est si Bon   

Zij brengen swingende 

authentieke Gypsy Jazz. 

Intieme akoestische muziek met 

temperament in de stijl van de 

Hot Club de France van de 

legendarische Sinti gitarist 

Django Reinhardt en violist 

Stephane Grappelli. 

Geïnspireerd door hen spelen 

ze veel van het traditionele 

repertoire, maar ook worden er 

invloeden uit andere 

muziekstijlen toegevoegd om er 

een feestelijke show van te 

maken. Het spelen van lekkere 

swing met een hoog niveau van 

muzikaliteit is hun grootste 

drijfveer. 

                                     

* 21.00-21.45 en 23.00-23.45 u. 

Champagne Charlie        

Champagne Charlie is al vele 

jaren een ambassadeur van de 

Amerikaanse blues- en 

rootsmuziek zoals die in de 

jaren '20 en '30 werd gespeeld 

in de V.S. Met zijn 

veelzijdige repertoire, 

indrukwekkende CD collectie en 

live-reputatie heeft deze band 

zich een vaste- en 

gerespecteerde plaats weten te 

verwerven in het blues-, jazz- 

en folk circuit. Met een 

bezetting van gitaren, drums, 

lapsteels, bas, harmonica en 

mandolines spelen zij songs 

van o.a. Woody Guthrie en de 

onvergetelijke Hank Williams. De 

blues, lullabies en songs 

swingen mooi, licht als veren in 

de wind.                      
Bistro:  20.00-23.30 u. 

Jamsession                                   

Jammen met basistrio olv Karel 

Giltay. Muzikanten kom naar de 

avond met je instrument. Doe mee 

Entree p.p.:           € 19,50                        

Leden                  € 15,=                                           

Leden passe partout    € 10,=                                     

Introducé (1 p/lid)    € 15                      

Leden andere jazzclubs € 15,= 

Parkeren gratis.                  

 

Kaarten bestellen/reserveren 

bij: Doe Jazz ’81: 

tel. 0314-324060, 06-40254099, 

info@doejazz81.nl 

 

Doe Jazz programma 2018. 

In Kasteel Café Heeren Dubbel 

te ‘s-Heerenberg  

Zondag 10 juni 11.00 tot 14.00 u. 

Koffieconcert  Entree: Gratis                           

Jay Jay’s Border Jazzmen      

                                                                                                                                                                                                                                   

In de Kruisberg : 

Zondags van 14.30 tot 17.00 uur          

9 sept   Raimon Surquin  band                  

14 okt  Farmhouse Jazz & Bluesband    

11 nov Andor’s Jazzband                 

9 dec  Big Band Melody & Rhythm 
---------------------------------- 

Activiteiten elders.   

Jazz & So 

Zondag 21 jan 14.30 u. 

The Storyville Jassband 

´Fort Bronsbergen´ Zutphen 

 

Klever Jazzfreunde 

Vrijdag 26 jan 20.00 u 

Christine  Corvisier 5 Tett 

‘Rilano Hotel’, Kleef(dld)    

 

Jazzconcert Jurjen Donkers   

Zondag 28 januari 16.00 uur       

‘De Gouden Karper’, Hummelo  

 

Noteer vast: DjazzVibes 

25, 26 en 27 mei 2018 

mailto:info@doejazz81.nl

