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Beste Jazzvrienden,
Hierbij de eerste Jazz Mag van 2019 met informatie over drie fantastische Jazzbands die de
komende periode op het programma staan. Na een geweldige start van 2019 met de
Charlestown Jazzband op 6 januari, hopen wij u de volgende jazzmiddagen ook weer in
Brasserie De Manege te ontmoeten. Aanvang concerten: 14.30 uur. (Zaal open 13.45 uur)

Zondagmiddag 10 februari

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 Engels sausje. Zo zou je de
speelstijl van de Storyville het beste kunnen omschrijven. Deze sound is ook wel bekend als
British Traditional Jazz. De band die dit jaar dus 60 jaar bestaat, heeft in de loop der jaren
11 CD's uitgebracht waaronder 8 voor het bekende Timeless Label. Topmuzikanten!! Muziek
die echt swingt en met een aanstekelijk enthousiasme wordt gebracht!
Bezetting:
Peter Dobbe
Hein van Rooijen
Michel Muller
Stef Geurts
Eugène de Bruijn
Tom Stuip

– trombone, gitaar, zang
– contrabas
– trompet, zang
– slagwerk
– klarinet, saxofoon, zang
– banjo

Zondagmiddag 10 maart

THE FARMHOUSE JAZZ & BLUES BAND

In 2014 kwamen een aantal muzikanten van de ex-stable Roof Jazzband weer bij elkaar
om na 30 jaar opnieuw de sound van de Chris Barber Jazz & Bluesband te laten klinken. De
nieuwe band onder de naam Farmhouse Jazz & Blues Band was geboren.
In de Farmhouse wordt aan het strakke, stuwende ritme invulling gegeven door good old
Cees Heegstra op drums, Carla Tavenier-Kok op contrabas en Gerard Tavenier op gitaar en
banjo. Een dynamische trio, dat een stevige basis legt onder de typische Barber- en New
Orleans jazz, maar tevens vurige rock, swing- of meeslepende R&B brengt. Maar die ook
fluisterzacht een gevoelige ballad begeleidt.
In de R & B nummers komt de bluesgitaar van saxofonist/gitarist Michiel Pos er dan bij –
rauw, vurig, meeslepend. De blazerssectie, met trompettist Michael Muller, trombonist
(tevens bandmanager) Hans van Wermeskerken en klarinettist/saxofonist/gitarist Michiel
Pos, zorgt daarbij voor de typische traditionele jazz klankkleur. De bluesgitaar en bluesharp
van Michiel Pos staan tevens garant voor de blues en bluesrock!
In deze bezetting van prima jazzmuzikanten heeft de Farmhouse Jazz & Blues Band zich in
korte tijd weten te onderscheiden en speelt veel in Nederland, Duitsland, Zwitserland en
Luxemburg.
Een optreden van de Farmhouse Jazzband is een onvergetelijk feest voor jong en oud,
waarbij niemand stil kan blijven zitten en waarbij de dansers als het ware naar de dansvloer
gezogen worden!

Zondagmiddag 14 april

JAY JAY’S BORDER JAZZMEN

In de zomer van 1999 was trombonist "Jay Jay" (Jan) Janssen uit Dinxperlo na een rijke
muzikale carrière toe aan een nieuwe uitdaging. Hij wist een aantal bekende Achterhoekse
jazzroutiniers - onder wie Geert Stoltenborg, Johan Huinink en Tom Brunsveld – aan zich te
binden en ….een nieuwe band was geboren: de Jay Jay's Border Jazzmen! "Jazz uut den
Achterhook" werd het handelsmerk van dit enthousiaste orkest, dat weliswaar in hoofdzaak
dixieland vertolkt, maar tot aan de dag van vandaag zoekt naar de "Borders" van de jazz.
Met o.a. country, latin-jazz en close-harmony heeft de band vanaf het begin een breder
publiek dan alleen doorgewinterde dixieland-liefhebbers voor zich weten te winnen. Hoewel
de bezetting in de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd, klinkt de sound van het orkest nog
even fris als in 1999. Sinds een aantal jaren maken ook muzikanten uit Twente en de Veluwe
deel uit van dit in oorsprong Achterhoeks orkest. Jay's Jay's Border Jazzmen kan zich nog
steeds verheugen in een grote populariteit. De band treedt regelmatig en met succes op in
jazzclubs in binnen- en buitenland. Niet vreemd is het, dat de "Border-jazz" van JJBJ ook bij
onze Oosterburen gretig aftrek vindt. Tot de absolute hoogtepunten van het orkest behoren
natuurlijk de trips naar Aruba en Madeira. De huidige leden van JJBJ hopen u graag tijdens
de concertmiddag te ontmoeten!
Bezetting:
Jac Meijs
Peter van den Bremen
Petro Wijnen
Rob Koch
Etienne Beyé
Willem van de Toorn

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

Bestuursmededelingen:
 Algemene Ledenvergadering. We maken u er nogmaals op attent, dat onze
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zondagmiddag
10 februari 2019 in de bovenzaal van de Brasserie De Manege, opgang via de
buitentrap, aanvang 12.30 uur. Voor de agenda verwijzen we u naar het Jazz
Mag van december 2018 deze vindt u ook op onze website
www.jazzclubapeldoorn.nl

 “De Charlestown Jazzband streeft naar een gezellige interactie met het publiek en
dat alles gelardeerd met plezier en humor” schreven wij in het vorige Jazz Mag. Niets
te veel gezegd! Het was 6 januari jl. één groot feest tijdens ons Nieuwjaarsconcert in
Brasserie De Manege. Hartelijk dank voor alle positieve reacties die wij als bestuur
van u mochten ontvangen. Ook wij hebben genoten!

 Lijkt het u leuk om naar aanleiding van een concert eens een stukje voor het Jazz
Mag te schrijven dan kunt u dit sturen naar het redactieadres van de Jazz Club
Apeldoorn (TJC).

Jazz in de regio:
 Good Time Jazz, Deventer (https://goodtimejazz.jouwweb.nl/)
3 februari – Dokter Jazz & Co; 3 maart - Folk University Jazz Band;
7 april - Old Iezer Jazzband; 5 mei - The Bourbon Street Six
 Jazz and So, Zutphen (www.jazzandsozutphen.nl)
17 februari - Farm House Jazz & Blues Band; 17 maart - The Jurbena Jazzband
14 april - Old Iezer Jazzband
 Storyville Jazzclub, Arnhem (www.storyville-jazzclub.nl)
15 februari - Dokter Jazz & Co; 23 maart, Jazznight in Musis – Arnhem - Storyville
Jassband en anderen; 19 april - The New Orleans Revival Stompers
17 mei - Old Iezer Jazzband21 juni - Outbound Scallywag Carnival
 Doe Jazz’81, Doetinchem (www.doejazz81.nl)
10 februari - The Spirit of St. Louis; 10 maart - Eastream Jazzband;
14 april - Dokter Jazz & Co; 12 mei - Jay Jay's Border Jazzmen
9 juni - Kasteel Café 'Heeren Dubbel ’s-Heerenberg - The Herringtown Jazzband,
aanvang 11.00 uur, entree gratis
 The Dutch George Lewis Jazz Society, Nijmegen (Brasserie Hotel Van der Valk,
Molenhoek), In optie: 30 maart - Creole Clarinets, Harry Kanters en anderen

Bestuur Jazzclub Apeldoorn – TJC
Bankrekening penningmeester IBAN NR: NL50INGB0004406800
Inschr.nr. KvK: 40101491
Website: www.jazzclubapeldoorn.nl
Functie
Naam
E-mail

Telefoon

Voorzitter

Jacques Bootsma jacquesbootsma@jazzclubapeldoorn.nl

055-3551651

Secretaris

Bep Westendorp

bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.nl

055-5788668

Penningmeester

André Lis

andrelis@jazzclubapeldoorn.nl

055-3663581

Muzikale vormgeving Jerry Wildenberg jerrywildenberg@jazzclubapeldoorn.nl

055-3559129

Public Relations
Toos Ploeg
toosploeg@jazzclubapeldoorn.nl
Clublokaal Brasserie De Manege, Jachtlaan 8a Apeldoorn tel. 06-51402304

055-5418891

