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Van de voorzitter,     

Voor het eerst hebben mijn vrouw en ik meegedaan met het zo gehete 
“Happen en Trappen”. 

Je fietst een bepaalde route in Nederland met gebruikmaking van de 
knooppuntenroute en je krijgt bij diverse verschillende restaurants wat te
eten, zoals een voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie met 
gebak. Heel erg leuk en we zijn weer een ervaring rijker. Wij hadden 
gekozen voor de Dwingelderveldroute in Drenthe. Een prachtige 
omgeving met heidevelden en laagveengebied, want naast mijn 
muziekhobby, ben ik ook een grote natuurliefhebber en dan is Drenthe 
een prachtige en rustige provincie. 

Maar nu naar mijn grootste hobby en dat is natuurlijk muziek. Wat 
hebben we met z’n allen genoten van het prachtige optreden van Dirkjan 
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Zoals ik ook al zei op de betreffende avond, hij wordt steeds beter. Wat een schitterend gevarieerd repertoire heeft hij 
ons laten horen. Zelfs kreeg hij het publiek van de stoelen en zij klapten en zongen luidkeels mee. Echt een te gekke 
avond. We zijn als vereniging echt bevoorrecht dat deze grote internationale muzikant bij ons ieder jaar komt 
optreden.

Ook de laatste workshopavond was wederom een groot succes. Onze Jan Verkerk heeft ons op een enthousiaste en 
deskundige wijze het één en ander verteld over hoe je moet improviseren om daarmee het spel nog aantrekkelijker 
maken. Jan bedankt voor je bijdrage. 

Op maandag 11 september a.s. komt Wicky Reidinga  uit Den Haag naar Doesburg. Hij zal ons deze avond de nieuwe 
Korg Pa4x komen demonstreren. Wicky is een beroepsmuzikant die zowel in binnenland als in het buitenland demo’s 
verzorgd. Dus echt weer avond om naar uit te kijken. 

Naast deelname aan de promotiedag voor verenigingen  op 9 september a.s. hebben we als bestuur besloten om ook 
meer gebruik te gaan maken van het medium “Facebook” om daarmee nog meer bekendheid en informatie over onze 
club te verschaffen. Dit alles natuurlijk om te trachten meer leden binnen te halen. 

 

Op maandag  25 september 2017 treedt voor u op Henk Bernhardt.

Henk is een muzikaal multitalent! Na het conservatorium , waar hij meerdere muziekinstrumenten( saxofoon, 
accordeon, keyboard) studeerde, speelde Henk in diverse bands, waaronder Breeze, de voorloper van Teach-In 
(winnaar van het Eurovisiesongfestival in 1975). Hij begeleide niet alleen talenten van Twentse bodem, zoals Gert en 
Hermien, Herman Lippinkhof en de Buffoons op radio en televisie, maar ook Mahalia Jackson, Pia Beck, Frans Bauer,
Arie Ribbens en vele anderen. Van zijn instrumentale cassette “Urlaubhits”werden 250.000 exemplaren verkocht, 
hetgeen goed was voor goud. Bernhardt’s bigband bracht zijn eigen geschreven arrangementen ten gehoor. Met zijn 
band Maxim werden talloze onvergetelijke feesten gespeeld en zullen er nog talloze onvergetelijke feesten gespeeld 
gaan worden. Al twintig jaar produceert Henk vanuit zijn opnamestudio Bernhardt Productions muziek voor diverse 
artiesten en naast het schrijven van eigen nummers, staat hij als entertainer nog altijd garant voor een muzikale 
belevenis. Van klassiek tot jazz, van pop tot dance, in het Engels of dialect…. Kortom, een man met talent en passie 
voor muziek. Zorg ervoor dat u deze avond niet mist, want deze topmuzikant uit Hengelo(O) komt niet ieder jaar naar 
Doesburg.

Het bestuur wenst u veel plezier.

https://www.facebook.com/muziektriomaxim/photos/a.848709161874873.1073741829.652018544877270/973073156105139/?type=3


   
 

De voorlopers van de Jazz rond de
eeuwwisseling

DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK

Hoofdstuk 6

Bebop    jaren 40

In de periode van de swing lag de nadruk op collectief, zo lag
in de periode van de bebop de nadruk op individu. Bebop is de
jazzstijl (jaren veertig), ontstaan door musici wiens opvattingen op
harmonisch en ritmisch gebied beslissend is geweest voor de verdere
ontwikkeling van de jazz. Het improviseren werd verruimd door te
spelen op uitbreidingen en toevoegingen en substituut-akkoorden (op
afspraak). Ook werd het toevoegen van extra akkoorden met een
andere functie en het spelen van doorgangsnoten die niet bij het
akkoord hoorden, populair. In de bebop kwamen thema, melodie en
improvisatie in dienst te staan van het steeds ingewikkelder
akkoordenschema. Solisten speelden vaak in double-time feeling
(veel achtsten en triolen). Bebop werd bestempeld door oudere
musici als technisch, gecompliceerd en was eigenlijk een soort
geheimtaal voor een bepaalde groep. 

Veel bebopcomposities zijn ook gebaseerd op de
akkoordenschema's van al lang bestaande standards. Bij bebop
gaven de pianisten als begeleider van de solist niet meer iedere tel
van de maat aan, maar plaatsten hun akkoorden bij wijze van ritmisch
accent. In hun eigen solo's kreeg de linkerhand deze taak. Bebop
was in eerste instantie voor kleine combo's bedoeld en begonnen de
musici te fraseren op de tweede of vierde tel, dus schijnbaar 'tegen
de beat' in. Hierdoor bleef het aantal liefhebbers van deze 'moderne
jazz' erg beperkt!
Voor de bebop waren op pianogebied Thelonious Monk, Tadd
Dameron en Bud Powell (erg beïnvloed door Art Tatum) populair. Er
werden door de muzikanten (na hun werk in een bigband) nieuwe
dingen uitgeprobeerd in (naast elkaar gelegen) cafés en nachtclubs in
Harlem, New York: Het Mekka van de moderne jazz.
Twee muziekstromingen die ook in de jaren veertig belangstelling
hadden waren Afro-Cuban en Rhythm & Blues.

Agenda

11 september 2017
Workshop

25 september 2017 Henk Bernhardt

  9 oktober 2017      Workshop

30 oktober 2017 Marco Riedijk

13 november 2017
Workshop

      Alle avonden beginnen om 

20.00 uur in Partyboerderij 

De IJsselhoeve te Doesburg,

 tenzij anders vermeld




	

