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Agenda

Doetinchem

(doe jazz ’81)

Zondag 14 mei 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
Dokter, Jazz & Co
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Leden jazzclubs
€ 5,=
Zondag 11 juni 2017:
van 11.00 tot 14.00 uur
Koffieconcert met
Jay Jay’s Border Jazzmen
Locatie: ’Kasteel Café
Heeren Dubbel’, Bergh
Entree: Gratis
Zondag 10 sept 2017:
van 14.30 tot 17.00 uur
New Hot Jazz
Ambassadors
Locatie: ’De Kruisberg’
Entree: Leden
€ 3,50
Leden passe-partout gratis
Introducé (1/lid)
€ 5,=
Niet-leden
€ 10,=
Leden 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,=
Leden jazzclubs
€ 5,=
--------------------------------

Beste Jazzvrienden,
Zondag 9 april was een mooie dag, niet alleen vanwege het
prachtige weer, maar ook door het optreden van de Storyville
Jassband in onze jazzclub. De reacties waren unaniem positief:
Prima orkest, goede solisten, leuke aankondigingen en een breed
repertoire.
Dinsdag 11 april was onze jaarvergadering. Uit de verslagen van
de secretaris en de penningmeester kwam naar voren dat we over
belangstelling voor onze activiteiten nog steeds niet hebben te
klagen. We kunnen de toekomst derhalve positief tegemoet zien !
In deze vergadering namen we ook afscheid van twee
bestuursleden van het eerste uur: Remy en Joke Ramaekers. In
het vorige bulletin heb ik al gememoreerd wat zij voor onze
vereniging hebben betekend. De ledenvergadering heeft dat
vervolgens terecht onderstreept door beide te benoemen tot
erelid van Doe Jazz ’81 ! Overigens zullen we Joke en Remy,
maar dan als gewoon lid, natuurlijk nog vaak zien op onze
middagen.
In hun plaats zijn twee nieuwe bestuursleden verwelkomd: Henk
Olden en Martin Nederlof. Henk neemt de plaats in van Remy in
de programmacommissie, waar we, gezien zijn ervaring in het
“spotten” van bands bij andere jazzclubs en op festivals, heel
blij mee zijn. Martin zal zich bezighouden met de administratie
en automatisering van het ledenbestand, wat ook zeker een
aanwinst is met zijn achtergrond in deze materie.
Tot slot wijs ik jullie nog op het festival DjazzVibes dat dit
jaar voor de tweede keer plaatsvindt, op 19, 20 en 21 mei a.s.
op meerdere locaties in onze stad. In tegenstelling tot vorig
jaar, toen we nauw betrokken waren bij de organisatie, hebben
we nu slechts een adviserende rol.
Voor programma en kaartverkoop: www.djazzvibes.nl
Graag tot de 14e mei bij Dokter, Jazz & Co !
Peter van den Bremen

SPONSORS Doe Jazz ’81 in ‘17
- BENEFITGIFTS /BENEFIT International
- De KRUISBERG hotel-bistro
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Lidmaatschap in 2017:

- EVO Energie zonnepanelen, enz

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

- GROLSCH

SECRETARIAAT EN PUBLIC RELATION

- LEO TEN HAVE creatieve communicatie

BRASEM 21, 7008 BS

- TE LINDERT Notaris

TELEFOON (0314) 32 40 60

- TOM BRUNSVELD ingenieursburo

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

- WEEVERS print & packaging
Wij danken onze sponsoren voor het
mogelijk maken van onze activiteiten.

DOETINCHEM

E-MAIL INFO@DOEJAZZ81.NL
WEBSITE WWW.DOEJAZZ81.NL
WWW.FACEBOOK.COM/DOEJAZZ
BANK NL08 RABO 0314 3888 42
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Zondag 14 mei a.s.

Zondag 11 juni a.s.

van 14.30 tot 17.00 uur in

van 11.00 tot 14.00 uur

Zaterdag 27 jan. a.s.
van 20.00 tot 24.oo u

Hotel-Bistro ‘de Kruisberg’

Koffieconcert in Kasteel Café

Doetinchem

‘Heeren Dubbel’ ’s-Heerenberg

in de Hotel-Bistro De

Dokter, Jazz & Co

Jay Jay’s Border Jazzmen

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
Dokter Jazz & Co is een oude

Jay Jay is afkomstig uit de

* C’est si Bon

stijl New Orleans Orkest dat

Achterhoek en opgericht in

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

in 1976 is opgericht en erg

1999. Vanaf het begin speelt

succesvol vanaf het begin.

het orkest dixieland muziek,

Terwijl de band zich eerder

maar zoekt ook altijd naar de

manifesteerde als small big

grenzen van de jazz. Wat maakt

band en gearrangeerde

JJBJ zo succesvol? Allereerst

* Champagne Charlie

stukken speelde is de

de eigen, frisse stijl, met

www.champagnecharlie.nl
Amerikaanse blues- en
rootsmuziek

laatste jaren gekozen voor

daarin invloeden van grote

een wat vrijere aanpak wat

voorbeelden als : The Chris

op de laatste CD's ook goed

Barber Band en Kenny Ball and

te horen is. Vrij nieuw is

his Jazzmen. Daarnaast de door

* Trio Karel Giltay

het vocale aspect met soms

het publiek als aangenaam

Jammen

driestemmige zang. Door de

ervaren afwisseling : New

Meer info volgt.

enthousiaste en met humor

Orleans, Swing, Latin, Country,

__________________________

omlijste

50/60 jaren-hits en Close

Activiteiten elders.

een graag geziene gast. Het

Harmony maken deel uit van het

orkest brengt een zeer

brede repertoire waarin de

gevarieerd programma met

“Jazzmen” zich regelmatig

o.a. New Orleans jazz,

begeven langs de “Borders” van

Vrijplaats Kunst & Cultuur

zaterdag 6 mei 21.00 u.
Masha Bijlsma & Band
‘Koppelkerk’, Bredevoort

optredens zijn zij

dixieland, blues- en

de Jazz!

Jazz Club de Fermerie

jazzstandaards. Alles onder

Ook voor Doe Jazz ’81 is JJBJ

zondag 7 mei 15.00 u.

het motto: Als het maar

geen onbekende. De band kan

Roundabout Jazzband

lekker klinkt, swingt en

zich rekenen tot de vaste

‘De Fermerie’, Deventer

fijn te spelen is. Een

huisorkesten van onze jazzclub

belangrijk uitgangspunt is

en speelt deze middag in de

het enthousiasme, dat als

vertrouwde opstelling met:

het even kan gedeeld wordt

Petro Wijnen: trompet en zang,

‘Kumpulan van Bronbeek’,

met het publiek. Humor is

Jac Meijs: trombone en zang,

Velperweg 147, Arnhem

een “must”. Bezetting: Jan

Peter van den Bremen: klarinet,

Storyville Jazzclub Arnhem

vrijdag 19 mei 20.00 u.
Dutch All Stars Jazz Band

Dokter, trompet/sax/zang,

sax en zang, Rob Koch: banjo en

Klever Jazzfreunde

Sietse de Leeuw, sax/klrnt

gitaar, Tom Brunsveld: bas en

Vrijdag 26 mei 20.30 u

Frans Ernst, trombone, Ad

zang, Willem v/d Toorn: drums

Ka Ma Quartet

Rats, bas, Johan Molenveld,

en zang.

‘Casa Cleve’, Kleef (Dld)

banjo, Ben Reijers, drums.

