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Beste Jazzvrienden,
Hierbij een nieuwe Jazz Mag met informatie over 2 fantastische Jazzbands die de komende
periode op het programma staan, bestuursmededelingen en diverse andere info.
Veel leesplezier en uiteraard hopen wij u op de komende jazzmiddagen in Brasserie De
Manege te ontmoeten! De concerten beginnen om 14.30 uur (zaal open 13.45 uur)

Zondagmiddag 8 maart

THE STORYVILLE JASSBAND
De meest swingende oude stijl en rhytm & blues band

Vanaf 1959 is The Storyville Jassband actief op de jazzpodia in binnen en buitenland.
Traditionele Jazz en New Orleans Revival overgoten met een Europees sausje. Zo zou je de
speelstijl van de Storyville het beste kunnen omschrijven. The Storyville Jassband heeft in de
loop der jaren 11 CD’s uitgebracht waaronder 8 voor het bekende Timeless Label.
Namens deze topmuzikanten: “Wij zijn blij dat wij onze muziek mogen maken; muziek
die echt swingt en gebracht wordt met een aanstekelijk enthousiasme. Graag
verwelkomen wij u bij onze optredens.”
Bezetting: Peter Dobbe, trombone, gitaar, zang; Eugène de Bruijn, klarinet; Michel Muller,
trompet, zang; Tom Stuipbanjo, gitaar; Hein van Rooijen, contrabas; Stef Geurts, drums.
(https://www.storyvillejassband.info)

Een nieuwe voorzitter!
De Algemene Leden Vergadering heeft op 5 februari 2020 in de Brasserie De Manege
plaatsgevonden. Een twaalftal leden hebben deze avond bezocht en hebben waar nodig hun
vragen kunnen stellen. Deze avond was wel een bijzondere omdat hier tevens voorzitter
Jacques Bootsma de voorzittershamer aan onze nieuwe voorzitter Be Schuitema heeft
overgedragen. Wij danken Jacques nogmaals voor zijn inzet gedurende zijn voorzitterschap
en wensen Be succes met zijn taak als voorzitter van onze club. Hieronder een schrijven van
beide heren:
Beste Jazzy’s,
“Om na 13 jaar de voorzittershamer over
te geven voelt heel dubbel. Enerzijds een
soort opluchting, dat er nu wat meer tijd
vrijkomt voor andere zaken en anderzijds
een weemoedig gevoel, dat een leuke
bestuurlijke periode nu voorbij is. Hoe dan
ook wil ik allen bedanken, die geholpen
hebben de Triangle Jazz Club te maken
tot wat ze nu is. Een gezellig platvorm
voor het beleven van de oude stijl
jazzmuziek. Ik kijk met veel genoegen
terug op de periode, dat ik daarbij uw
voorzitter mocht zijn. Ik wens mijn
opvolger, Bé Schuitema alle succes toe
om dit mooie werk voort te zetten. Met de
jazzgroeten van Jacques Bootsma.”
***********************************************
Beste Jazzvrienden,
Allereerst dank voor het vertrouwen wat u mij in de laatste ledenvergadering van 5 februari jl.
heeft gegeven om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. Dank ook aan Jacques die op een
uiterst zorgvuldige, plezierige wijze zijn taken als voorzitter aan mij heeft overgedragen. Ik
heb in de afgelopen periode gemerkt dat de vereniging bestuurlijk de zaken prima op orde
heeft. Andre met weer een goedgekeurde begroting en kostenbeheersing, Bep met haar
werk als secretaris, Toos met haar vele PR-inzet en Jerry met zijn vele facetten van
muzikale vormgeving. Ook de locatie Brasserie de Manege is uitermate geschikt voor onze
Jazz concerten.
Maar nu het gezicht naar de toekomst.
Valt er dan niets meer te verbeteren? Wij streven steeds weer naar kwalitatieve, betaalbare
bands die in een uiterst gezellige sfeer in Brasserie de Manege hun concert geven. Het op
peil houden en zo mogelijk uitbreiden van het ledenbestand zal dan ook de komende
periode hoog op de agenda staan. Een gezellige sfeer bereiken wij, als wij er in slagen per
concert zo’n 70-75 Jazz liefhebbers in een sfeervolle Brasserie de Manege te mogen
begroeten. Ook de samenwerking met andere Jazz clubs uit de omgeving zal daar mogelijk
geïntensiveerd worden. Wij als bestuur hebben er zin in en staan voor deze uitdagingen
maar wij hebben u ook daarbij nodig! Mogen wij ook op u rekenen!! met een goede opkomst
per concert en het aanbrengen van nieuwe leden. Voorzitter Be Schuitema
******************************************************************************************************

WEBSITE
Kijkt u ook wel eens op onze website?? De moeite waard!!!

https://www.jazzclubapeldoorn.nl
Het MENU van de website bestaat uit de volgende mappen: Home, Nieuws, Jazz Mag,
Agenda, Bestuur, Muziek, Foto’s, Historie. In de map Jazz Mag vindt u een Jazz kalender
Regio Oost waarin diverse jazzclubs hun jazzprogramma voor 2020 aanbieden.

Om alvast in uw agenda te noteren:
Zondag 13 september
Zondag 11 oktober
Zondag 8 november
Zondag 13 december

- Dr. Jazz & Co
- The Stable Roof Jazzband
- The Forest Jazzband
- The Dutch All Stars Jazzband

Maar eerst ontvangen wij op zondagmiddag 26 april een geweldige
afsluiter van het seizoen:

THE PILSNER JAZZBAND (Tsjechië)
Verrassend, een breed repertoire !!

In de 10 jaar van zijn bestaan heeft de Pilsner Jazz Band zijn plaats veroverd in de
Tsjechische traditionele jazz en swing. Het orkest richt zich op het "jazz gouden tijdperk",
inclusief dixieland en swing, maar om een beetje diversiteit toe te voegen zijn in het
repertoire ook boogiewoogie, blues en enkele latin-jazz normen opgenomen. De band
wordt regelmatig uitgenodigd voor diverse Tsjechische en buitenlandse festivals maar treedt
ook op tijdens verschillende concerten, bruiloften, bedrijfsevenementen, feesten en andere
gelegenheden. Dankzij het brede repertoire krijgt iedere luisteraar “het zijne” om van deze
goede muziek te genieten. Van oude dixieland uit de tijd van Joe King Oliver, Eddie Condon
of Louis Armstrong, een beetje nostalgie, het gouden tijdperk door de muziek van Benny
Goodman en Count Basie, de tijd van de jazzklassiekers als Duke Ellington, Ella
Fitzgerald en anderen tot bijna vergeten mooie melodieën. De Pilsner Jazz Band nam drie
Cd’s op: Old Jazz With New Face (2010), All of Us (2012) en Happy Swingin '(2015).
Bezetting:
Jindřich Jindřich, trombone, bandleider; Jirka Kodajek, trompet; Jaroslav Kanta, saxophone,
klarinet; Anna Moriová, zang, altsaxofoon; Michal Lehký, piano; Marek Levý, gitaar; Ivan
Kudrna, bas; Tadeáš Pilný, drums (http://pjb.cz)
De getalenteerde leden van de Pilsner Jazz Band spelen 24 april in Wageningen,
25 april in Nijmegen en hopen op een gezellige jazzmiddag met u in Brasserie De
Manege op 26 april.

Terugblik concert 9 februari jl.
Weervoorspelling: Code oranje!! Maar de
storm heeft die middag 30 jazzliefhebbers
er niet van weerhouden ons concert te
komen bezoeken. The Forest Jazzband
heeft er ondanks dit lage aantal een
voortreffelijke en toch nog gezellige middag
van gemaakt. Vooral de pianist en de
geweldige gitarist wisten met hun solowerk
de handen van de enthousiaste leden
menigmaal op elkaar te krijgen. Gelukkig
viel het met de wind mee en kon een ieder
rustig op weg naar huis.
*****************************************************************************************************

Nieuws en wetenswaardigheden:
 Twijfelt u of een concert wel/niet doorgaat i.v.m. weersomstandigheden bel dan
gerust met Brasserie De Manege. Tel.nr. 06 3733 9195
 Het zomerconcert van Jazzkring Oost wordt dit jaar op zondag 14 juni a.s.
georganiseerd door jazzclub Doejazz’81 uit Doetinchem. Medewerking wordt
verleend door Jay Jay's Border Jazzmen. Locatie: Kasteel Café 'Heeren Dubbel te
’s-Heerenberg. Aanvang: 11.00 uur, entree gratis. Nadere info volgt!
 September a.s. bestaat onze Jazz Club Apeldoorn – TJC 45 jaar!!!! Ook hierover
wordt u op de hoogte gehouden
 Aansluitend op onze clubconcerten is het mogelijk gezellig een hapje te blijven eten.
Er is een speciaal 2 gangen Jazz menu voor € 17 bestaande uit voor- en
hoofdgerecht. Het hoofdgerecht bestaat uit 3 keuze mogelijkheden. Bestelling
opgeven gedurende de laatste pauze aan de bar.
 Pinnen is niet mogelijk bij Brasserie De Manege!
 E-mailadres: heeft u een e-mailadres en dit nog niet aan ons doorgegeven dan
stellen wij het op prijs wanneer u dat alsnog doet! Uiteraard gaan wij zorgvuldig om
met uw gegevens en gebruiken wij uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te
houden van de nodige informatie.
*********************************************************************************************************

Jazz in de regio:
 Good Time Jazz, Deventer (https://goodtimejazz.jouwweb.nl/)
1 maart – Hof Jazzband 2 / 5 april – Jazzezz
 Jazz and So, Zutphen (www.jazzandsozutphen.nl)
15 maart – The Mardi Gras Jazzband / 19 april – Double H. Boogie Blues & Guest
 Storyville Jazzclub, Arnhem (www.storyville-jazzclub.nl)
20 maart – Special (zie de websiite) / 24 april – The Dutch Hungary German Quartet
 Doe Jazz’81, Doetinchem (www.doejazz81.nl)
8 maart – Down South Jazzband / 19 april - The Tailshakers
*********************************************************************************************************
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