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Agenda

Doetinchem

(doe jazz ’81)

Locatie: ‘De Kruisberg’
Zondag 11 mrt 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Iris & Friends
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Andere jazzclubs
€ 5,=
Zondag 8 apr 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Kwintet Hein de Jong
Zondag 13 mei 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Basin Street Jazzband
Locatie: Kasteel Café
Heeren Dubbel
Zondag 10 juni 2018:
van 11.00 tot 14.00 uur
Jay Jay’s Border Jazzmen
Entree: Gratis
Locatie: ‘De Kruisberg’
Zondag 9 sept 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Raimond Surquin Band
Zondag 14 okt 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Farmhouse Jazz & Bluesb.
Zondag 11 nov 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Andor’s Jazzband

Beste Jazzvrienden,
Zondag 11 februari speelde de Forest Jazzband voor een aandachtig
Doe Jazz publiek. Verrassend goed vond ik de solistische
prestaties van klarinettist Jan Wouter Alt en gitarist Marc
Muyzer. En...een goede opkomst, dus een geslaagde middag !
Zondag 11 maart hebben we weer een prima formatie in huis:
Iris & Friends”. Zoals u in dit bulletin kunt lezen zingt
leadzangeres Iris Geitel - naast dixieland en blues – ook
“Standards” uit het American Songbook”. Misschien aardig om te
vermelden: Hoewel er verschillende muziekcollecties zijn
gepubliceerd onder de titel “American Songbook”, bestaat er niet
zoiets als een boek of een specifieke lijst met nummers onder die
titel. Met “American Songbook” bedoelen we een - ruim - overzicht
van de meest populaire liedjes uit de jaren 1920 tot 1950 die zijn
gemaakt voor musicals, theater en – Hollywood – muziekfilms. Ze
zijn in de afgelopen decennia veelvuldig opgenomen en uitgevoerd
door een groot aantal zangers, bands en jazzmuzikanten.
Veel van de nummers uit het “American Songbook” beginnen met een
muzikale inleiding, het verse, dat wordt gevolgd door het
hoofdmotief, het chorus. Het verse - dat soms verassend anders
klinkt dan het chorus- wordt helaas in veel uitvoeringen
weggelaten. (Zo heeft Frank Sinatra nooit het verse vertolkt van
“Fly me to the moon”, terwijl Nat King Cole dat wel deed.)

Sinds het einde van de 20e eeuw is er een opleving van het
American Songbook. En het is mooi om te zien dat ook rock- en
popzangers zich steeds vaker aan dit repertoire wagen. Jazz
leeft !
Een fijne jazzmiddag toegewenst 11 maart met Iris en haar
Friends
Peter van den Bremen
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Zondag 9 dec 2018:
van 14.30 tot 17.00 uur
Melody & Rhythm
--------------------------------

- BENEFITGIFTS /BENEFIT International

Lidmaatschap in 2018

- GROLSCH

SECRETARIAAT EN PUBLIC

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

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie

RELATION

- TE LINDERT Notaris

BRASEM 21, 7008 BS

- TOM BRUNSVELD ingenieursburo

TELEFOON (0314) 32 40 60

- WEEVERS print2pack

E-MAIL INFO@DOEJAZZ81.NL

Wij danken onze sponsoren voor het

WEBSITE WWW.DOEJAZZ81.NL

Passe-Partout lid (p/p): € 50
of incl. partner
€ 80
Entree jazzmiddag
gratis
Doe Jazz Festival
€ 10 p/p

- De KRUISBERG hotel-bistro

JAARGANG 38, NR 3 MAART 2018
VERSCHIJNT NEGEN KEER PER JAAR.

- EVO Energie zonnepanelen, enz

mogelijk maken van onze activiteiten.

DOETINCHEM

WWW.FACEBOOK.COM/DOEJAZZ
BANK NL08 RABO 0314 3888 42
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Activiteiten elders.

Zondag 11 maart a.s.

Zondag 8 april a.s.

Vrijplaats Kunst & Cultuur

van 14.30 tot 17.00 uur in

van 14.30 tot 17.00 uur in

zaterdag 3 mrt 20.30 u.

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’

Artvark

Doetinchem

Doetinchem

Iris & Friends

Kwintet Hein de Jong

‘Koppelkerk’, Bredevoort
Good Time Jazz

zondag 4 mrt 15.00 u.
The Spirit of St Louis
‘De Fermerie’, Deventer

Jazz-zangeres Iris is met
haar warme stem al jaren een
graag geziene en gehoorde
gast in jazzclubs en op

Triangle Jazz Club

festivals in binnen – en

zondag 11 mrt 14.30 u

buitenland.

Sunny Side Jazzband

Ze heeft een uitgebreide

‘de Manege’, Apeldoorn

repertoire opgebouwd dat

Storyville Jazzclub

vrijdag 16 mrt 20.00 u
Three O Trommelen + two
‘Bronbeek’, Arnhem

reikt van dixieland en blues
tot de mooiste standards uit
Amerikcan Songbook.
Het repertoire van Iris &
Friends staat borg voor een

Jazz & So, Zutphen

eigentijdse benadering van

zondag 18 mrt 15.00 u

het mainstream idioom. Iris

Daddy to the Rescue

wordt niet alleen zeer

‘Fort Bronbergen’, Zutphen

regelmatig gevraagd als

Good Time Jazz

zondag 1 april 15.00 u.

gastsolist bij diverse
jazzbands, zij heeft sinds

Terribell Jazzband

2006 ook haar eigen jazzband

‘De Fermerie’, Deventer

Iris & Friends. De vrienden
van Iris vinden het een

Klever Jazzfreunde

uitdaging om haar op een

vrijdag 6 april 20.30 u.

dynamische manier te

Totenhagen

begeleiden. Maar ook komt

‘Rilano Hotel’, Kleef Dld

ieder bandlid solistisch aan

Triangle Jazz Club

zondag 15 april 14.30 u

zijn trekken. Tijdens de
concerten wordt een zeer

Nils Conrad and his

afwisselend programma

Amazing Jazzband

waarbij het show element

‘de Manege’, Apeldoorn

zeker niet wordt vergeten.

------------------------ Bezetting: Iris Geitel, zang
Noteer vast: DjazzVibes

Bas Toscani cornet

25, 26 en 27 mei 2018

Pim Toscani drums

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

Nick van den Bos piano

Vooraankondiging

Rob Veenhuizen bas.

UITNODIGING Algemene
Ledenvergadering
dinsdag 17 april 2018
aanvang 20.00 uur in
Hotel-Bistro De
Kruisberg, Doetinchem.
Agenda in volgende
bulletin.

De bekende vibrafonist Hein de
Jong, docent aan de
Muziekschool Oost Gelderland,
zal ons deze middag verrassen
met een optreden met zijn al
even beroemde zoon Jetse.
Het repertoire bestaat uit
swingmuziek uit de dertiger
jaren (o.a. Fats Waller)
afgewisseld met latin stukken
en wat moderne songs.
Wie namelijk in mei bij het
jazzfestival in Breda was weet
dat pianist Jetse daar met alle
dixieland-beroemdheden van de
wereld de sterren van de hemel
heeft gespeeld.
Hein de Jong zal worden
bijgestaan door:
Manon Nijenhuis (tweedejaars)
studeert zang (pop/jazz) aan
het Conservatorium in Utrecht
en won in 2016 met Flød het
Open Podium van Amphion.
Jetse de Jong (derdejaars)
studeert jazzpiano aan het
conservatorium in Amsterdam.
Henk Haverhoek is gepensioneerd
hoofdvak docent contrabas
lichte muziek van het
conservatorium in Arnhem.
Jan ter Maat Jr heeft een eigen
drumschool in Hengelo (O).

