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Van de voorzitter,     

Ja , beste mensen wat gaat de tijd toch snel.  We zijn al weer toe aan het
laatste optreden voor het zomerreces. Over het weer kun je iedere 
maand wel iets bijzonders schrijven, want in de Nieuwsbrief van april 
schreef ik dat het eind maart 22 graden was, terwijl het eind april amper 
10 graden was. Zelf vond ik het optreden van Patrick Holleeder 
schitterend, vooral na de pauze. Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen 
smaak, maar voor mij hoeft het niet altijd hetzelfde genre te zijn. Wat hij 
ons liet horen was vooral erg kunstig en het gebruik van het nieuwe 
voetpedaal maakte het geheel nog mooier. Helaas zijn de foto’s die Olga
gemaakt heeft mislukt want haar fototoestel heeft ze niet opgeslagen. 

Wat wel is gelukt is een foto van een aantal cursisten die hebben 
deelgenomen aan de cursus improviseren die is gegeven door Menno 
Beijer van de fa. Oostendorp muziek. 
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Zowel Gerrit Groeneveld als ik vonden het een zeer geslaagde avond. We hebben niet compleet improviseren geleerd
maar hij heeft ons wel de handvatten gegeven om mee aan de slag te gaan. Improviseren  is namelijk niet iets wat 
volgens vaste regeltjes gaat maar juist het omgekeerde. Zoals Menno beweerde kun daarbij nooit fouten maken, maar
je moet de muziek beleven. 

De eerstvolgende workshop is er geen specifiek onderwerp aan de orde maar kan een ieder die met een bepaalde 
vraag  zit dit aan één van onze leden voorleggen. Er is altijd voldoende deskundigheid onder de leden, om u te 
helpen. 

Voor de tweede helft van dit jaar is de agenda weer volgeboekt. Binnenkort kunt u op onze website lezen wie er 
komen optreden. Het wordt in ieder geval weer een afwisselend programma met misschien wel een enkele mooie 
verrassing. Wie weet!!!

Maandag 29 mei 2017 treedt voor u op Peter Baartmans. Aanvang 20.00 uur

Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat ons Limburgse erelid voor onze club optrad.

Hij speelt al meer dan 35 jaar op de toetsen. Na de muziekschool is Peter gaan studeren aan het conservatorium in 
Tilburg en sedert 1981 werkt hij voor Yamaha als demonstrateur en ontwikkelt en programmeert hij mede de nieuwste 
instrumenten in Japan.

Hij is één van de beste toetsenisten van Nederland en weet daarnaast het publiek tevens te vermaken met leuke 
grappen en humoristische opmerkingen. Sinds 1985 geeft hij zijn eigen concerten over de gehele wereld en speelde 
in Japan, USA, Zuid-Amerika, Zuid Afrika en door geheel Europa.

Op de grote muziekbeurzen in Frankfort, Los Angelos,Moskau en Sydney presenteert hij jaar in jaar uit op een 
schitterende en virtuoze wijze de nieuwste toetsinstrumenten van Yamaha.

Peter zegt altijd, muziek is niet alleen mijn beroep, maar muziek is ook mijn passie.

Waarmee hij deze avond zal optreden is nog niet precies bekend, maar hij zal ongetwijfeld weer een onvergetelijke 
avond  bezorgen.

 



             

    
 

De voorlopers van de Jazz rond de
eeuwwisseling

DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK
toegespitst op toetsinstrumenten (met name de piano)
door Patrick Holleeder

Chicago Hoofdstuk 3 jaren 20 en 30

Chicago werd de volgende belangrijke stad in de ontwikkeling
van de jazz. In New Orleans was vanaf 1917 steeds minder werk.
In de jaren twintig werden er de eerste grammofoonplaten met
jazzmuziek gemaakt. Jazz en Blues kwamen samen in Boogie
Woogie, een pianostijl nadrukkelijke basfiguren in swingende of
rechte achtsten, waarop rechts zo onafhankelijk mogelijk in ritmische
variaties improviseert. Een pianist van naam op dit gebied was
Meade Lux Lewis. Deze Boogie Woogiestijl en de Stridestijl werd
verenigd door Earl Fatha Hines.

Ook de blanke Amerikaanse musici hebben in deze periode voor een
aantal specifieke jazzstijlen gezorgd. In New Orleans was er de
Original Dixieland Jazz ('Jass') Band, waarin muzikanten zaten die
een grote invloed hadden op de blanke jazzmusici in Chicago en New
York. Onder andere de big bands van Paul Whiteman is voor de
ontwikkeling van de blanke jazz in de jaren twintig en dertig erg
belangrijk geweest.
De Chicagostijl (niet te verwarren met de zwarte bluesontwikkeling in
dezelfde stad) was geraffineerder en al wat gearrangeerder dan de
oorspronkelijke zwarte muziek uit New Orleans. Kernfiguren voor de
piano waren Jess Stacy en Joe Sullivan. Sommige kenners van de
oude jazz hebben de geschoolder klinkende Chicago-Jazz
omschreven als een 'bastaardkind van de New Orleans jazz'. In ieder
geval was deze Chicagostijl van grote invloed op de
bigbandontwikkelingen in de jaren dertig.

Agenda

8 mei 2017 Workshop

29 mei 2017 Peter Baartmans

14 augustus 2017 Workshop

28 augustus 2017 Dirkjan Ranzijn

11 september 2017 Workshop

      Alle avonden beginnen om 

20.00 uur in Partyboerderij 

De IJsselhoeve te Doesburg,

 tenzij anders vermeld




	

