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Beste Jazzvrienden,
Voor u al weer het laatste Jazz Mag van 2018 met daarin de concerten voor december 2018
en januari 2019.

Zondagmiddag 16 december sluiten we het jaar af met

THE FOREST JAZZBAND

De TJC sluit het jaar af met een bekende “Gelderse Jazzband”. U heeft ongetwijfeld van de
Forest Jazz Band gehoord, een bruisende oude stijlformatie, waarbij het element swing sterk
op de voorgrond treedt. De band is in 1977 in de buurt van Apeldoorn opgericht en was
vanaf het begin succesvol en heeft in de regio enorme bekendheid gekregen, maar ook
daarbuiten wordt het orkest erg gewaardeerd en veel gevraagd. De Forest Jazz Band, de
voortzetting van de vroegere legendarische Apeldoornse Eagle Town Jazz Band, speelde in
zeer veel jazzclubs en op jazzfestivals. De band speelt een stijl die recht uit het hart komt en
de muziek lijkt veel op de muziek van de Eddie Condon-formaties. Denk maar aan Edmond
Hall, Jack Teagarden, Wild Bill Davison, Bobby Hacket, Eddie Condon en Louis Armstrong.
Deze stijl wordt in Nederland door weinig orkesten gespeeld omdat deze muziek van de
musici enorme feeling en een perfecte timing vraagt. Het is een stijl waar je niet bij stil kunt
blijven zitten, een stijl,waar je enthousiast van wordt!!
Bezetting:
Louis Bink
Peter Swart
Ton Bos
Harald Haverkorn
Marc Muyzer
Ludo Deckers
Peter den Boer

- trompet, trombone
- klarinet, sax
- trombone, trompet
- piano
- gitaar, banjo
- contrabas
- drums, zang

Zondagmiddag 6 januari 2019 opent de TJC het nieuwe jaar op
traditionele wijze met

THE CHARLESTOWN JAZZBAND

De band uit de stad (Nijmegen) waar Keizer Karel de Grote rond 777 gewoond heeft.
In de loop der jaren heeft de band enkele wijzigingen ondergaan maar heeft altijd een hoog
muzikaal niveau weten te behouden. De Charlestown Jazzband streeft naar een gezellige
interactie met het publiek en dat alles gelardeerd met plezier en humor. Door een zeer breed
en gevarieerd repertoire is de muziek van de band toegankelijk voor vele Jazz -liefhebbers
en mede daardoor ook veel gevraagd in binnen en buitenland. Al in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw (!) speelde de band in Italië, Oostenrijk, Brunei en Noorwegen. Recentelijk ook
in Zwitserland, Denemarken en Engeland en niet te vergeten Duitsland en Mallorca,
Madeira, België en de Czech Republic. Nog steeds staan een aantal van deze landen op de
Playlist van de band. Uiteraard wordt het eigen land niet vergeten. Van Oost naar West en
van Noord naar Zuid, in vele jazzclubs is de Charleston Jazzband een graag geziene gast.
Ook op YouTube en Facebook is de band te vinden met video’s van optredens in diverse
landen van Europa.
Bezetting:
Eric Beyenvoort
Henk van Amerongen
Jan Dokter
Jan de Bond
Piet Beyé
Pieter Duker
Rob Egging

- drums
- trompet
- klarinet/sax en trompet
- banjo
- piano
- trombone
- bas

*********************************************************************************************************

Gelezen:
Als iemand je vraagt wat jazz is, zal hij het nooit weten.
Louis Armstrong (Amerikaans jazz musicus 1901-1971)
*********************************************************************************************************

Hierbij nodigt het bestuur van de Triangle Jazz Club de leden van
de vereniging uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
die wordt gehouden op zondagmiddag 10 februari 2019
Aanvang : 12.30 uur
Plaats
: de bovenzaal van Brasserie De Manege
Agenda:
1.

Opening/mededelingen door de voorzitter

2.

Ingekomen stukken

3.

Goedkeuring verslag van de ledenvergadering gehouden op
31 januari 2018

4.

Jaarverslag van het bestuur over 2018

5.

Balans over het jaar 2018

6.

Verslag kascommissie

7.

Vaststellen begroting 2019

8.

Benoemen van de nieuwe kascommissie

9.

Bestuursverkiezing: periodiek aftredend zijn:
Bep Westendorp, secretaris
Toos Ploeg, Public Relations
André Lis, penningmeester
De Bestuursleden zijn alle drie herkiesbaar.

10.

Toekomstplannen TJC

11.

Programma 2019/2020

12.

Rondvraag

13.

Sluiting door de voorzitter
*******************

Bestuursmededelingen:
 FLYER: Bijgevoegd onze flyer met daarop de eerste vier concerten van 2019. Noteer
de data vast in uw agenda! Er is een kleine wijziging. Op 10 februari staat de
Riverboat Jazzband genoteerd, deze is wegens omstandigheden geannuleerd. Op
deze datum zal The Storyville Jassband voor ons optreden. Mocht u een paar extra
flyers willen ontvangen voor buren, vrienden of familie dan horen wij dat graag!
 WEBSITE: Zoals u misschien al gehoord of gemerkt heeft…… Wij hebben een
nieuwe website!!! Als bestuur zijn wij er blij mee. Een stukje vernieuwing, ook als
jazzclub moet je af en toe met de tijd mee! De website is onder de naam
www.jazzclubapeldoorn.nl te vinden. Mocht u per ongeluk toch de oude naam
gebruiken,…. Geen probleem, u wordt automatisch doorgeschakeld naar de nieuwe
website. De website wordt voorlopig onderhouden en ingevuld door ons bestuurslid
Andre Lis. Mocht u eens een foto of een goed stukje muziek voor de website hebben
dan horen wij dat graag.
 FEESTDAGEN: Het bestuur van de Triangle Jazz Club, Bep, Jacques, Andre, Jerry
en Toos, wenst u alvast fijne feestdagen en een goed, gezond en muzikaal 2019!
Uiteraard hopen wij u tijdens het nieuwjaarsconcert op zondag 6 januari te
ontmoeten. Een goede gelegenheid de beste wensen met elkaar uit te wisselen!

Jazz in de regio:
 Good Time Jazz, Deventer (https://goodtimejazz.jouwweb.nl/)
6 januari - Roundabout Jazz Band
 Jazz and So, Zutphen (www.jazzandsozutphen.nl)
16 december - The Vintage Five
20 januari - The Busquitos
 Storyville Jazzclub, Arnhem (www.storyville-jazzclub.nl)
14 december - Kerstconcert Antoine Trommelen kwartet
18 januari 2019 - Storyville Jassband
 Doe Jazz’81, Doetinchem (www.doejazz81.nl)
9 december – Big Band Melody & Rhythm
26 januari 2019 – Nils Conrad and his Amazing Jazzband, Trios Sweet Silver and
band, Jamsession
 The Dutch George Lewis Jazz Society, Nijmegen (Brasserie Hotel Van der Valk,
Molenhoek), 20 januari 2019 (in optie) - The Southern Perl Jazz Band
*********************************************************************************************************
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