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Van de voorzitter,
Allereerst wil ik alle leden en hun dierbaren een heel gelukkig, gezond en
vooral muzikaal 2018 wensen. 2018 wordt het jaar van de viering van
ons 50 jarig bestaan.
Helaas zullen enkele leden die ons zijn ontvallen dit jaar dit niet meer
mogen meemaken. Laatstelijk hebben we op 4 december j.l. afscheid
moeten nemen van ons zeer trouwe lid Wim van Weij. Wim is heel
lang lid geweest van onze club en ik persoonlijk ben via hem lid
geworden. Hij was praktisch altijd aanwezig op onze workshop- en
clubavonden. Tot op het laatst, zelfs ondersteunend door een paar leden
omdat hij moeilijk kon lopen, heeft hij de avonden bezocht, want onze
club betekende heel veel voor Wim. Wij zullen hem heel erg gaan missen.
Moge hij rusten in vrede.
Op onze laatste clubavond heeft Jan Verkerk weer zijn grote kwaliteiten
laten horen. Want kan die man goed keyboard maar vooral goed
accordeon spelen. Wat ik vooral in Jan bewonder is dat hij het maximale
uit een minder duur instrument weet te halen, zodat je nauwelijks het
verschil kunt horen met een veel duurder instrument zoals bijvoorbeeld
Tyros 5. Jan het was wederom fantastisch.

Ook waren diverse leden aanwezig bij het kerstconcert van de fa. Oostendorp Muziek. Niemand minder dat de
Engelsman Martin Harris trad daar op. Mister Genos kunnen we rustig stellen. Wat een topmuzikant, echt heel
indrukwekkend en wat een prachtig instrument die Genos. In één woord een schitterende avond. Henk en zijn team
heel hartelijk dank hiervoor.
Wederom kregen wij als bestuur toestemming om flyers te mogen uitdelen. Natuurlijk dit keer over het te houden
Muziekfestival op 24 maart 2018 in het kader van ons 50 jarig jubileum. Over dit festival leest u elders meer in deze
Nieuwsbrief. Maar eerst houden we op 27 januari onze feestavond.
Op 8 januari a.s. hoop ik velen van u te ontmoeten op onze workshopavond die natuurlijk in het teken zal staan van
elkander een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Op zaterdag 27 janauri 2018 vieren we ons 50 jarig bestaan met
medewerking van het duo Jersey. Aanvang 20.00 uur.
Op 25 januari 2018 bestaat onze vereniging 50 jaar. We zijn als bestuur trots dat wij onze leden nog steeds weten te
inspireren om naar onze workshop- en clubavonden te komen. Ofschoon het natuurlijk steeds moeilijker wordt om
weer iets nieuws te brengen, blijven wij ons best doen om u te laten genieten van prachtige muzikale avonden en
leerzame workshopvonden. Natuurlijk hebben wij daarbij de medewerking nodig van onze hoofdsponsor Oostendorp
Muziek en de vele muzikanten die voor ons willen optreden of een workshop willen verzorgen. Laten we met z’n allen
proberen dit in stand te houden en dat we nog vele jaren, als het ledental tenminste op peil blijft, met elkaar kunnen
genieten van onze grote hobby, muziek maken en luisteren.
Wij willen dit jubileum gaarne met u allen vieren op zaterdag 27 januari 2018. Uiteraard hoopt het bestuur dat alle
leden met huisgenoten aanwezig zijn. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het prachtige duo “Jersey” uit
Wijchen
U krijgt een aantal consumpties en hapjes gratis aangeboden.
Wilt u iemand meenemen naar deze avond die geen lid of huisgenoot is, dan is dit mogelijk tegen betaling van €. 25,inclusief een aantal consumpties en hapjes.
Graag tot ziens op 27 januari a.s.

Agenda

8 januari 2018
Workshop
27 januari 2018(zaterdag)
Feestavond 50 jarig jubileum(Jersey)
12 februari 2018
Workshop
26 februari 2018
Leden spelen
voor leden en Jaarvergadering
12 maart 2018

Workshop

24 maart 2018(zaterdag)
Muziekfestival met o.a. Peter
Baartmans,Susan Albers
Dirkjan Ranzijn, Menno Beijer.

Alle avonden beginnen om
20.00 uur in Partyboerderij
De IJsselhoeve te Doesburg,
tenzij anders vermeld

De voorlopers van de Jazz rond de eeuwwisseling

DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK
Hard Bop

(Hoofdstuk 9) vanaf eind jaren 50

Hard Bop (of hardbop) is de van oorsprong zwarte jazzstijl die tegen 1955 in New York, Detroit en Philadelphia
ontstond als een voortzetting van de bebop, maar met een grotere invloed van traditioneel zwarte muziekvormen als
blues en gospel. Het puur harmonische (soms gekunstelde, schooltechnische, dogmatische) karakter van de bebop
en maakte plaats voor een melodischer, soepeler en meer 'open' speelstijl. Het gebruik van sus-akkoorden en
orgelpunten wijste op invloed uit de blues en gospel én de Europese klassieke muziek. Een aparte plaats in dit
geheel neemt het Modern Jazz Quartet in: Hardbop en 'Cool'. De in de Europese cultuurgeschiedenis gefascineerde
John Lewis (voormalig pianist en arrangeur van de Dizzy Gillespie Big Band) drukte zijn stempel op het MJQ.
Doorzichtig, voor een internationaal publiek herkenbare klassieke patronen (Bach) werden gecombineerd met
moderne jazz (Bebop en blues). Een zogenaamde kamermuziekformule.
Vanaf het einde van de jaren vijftig werd in de hardbop het improviseren op akkoorden vervangen door het
improviseren op toonreeksen. Een baanbrekend lp is op dit gebied Kind Of Blue van het Miles Davis Sextet (1959).
Een jaar eerder had pianist Bill Evans, die op 'Kind Of Blue' een belangrijke rol speelt, een modaal stuk op de plaat
gezet, zijn eigen compositie Peace Piece. Horace Silver is zo'n beetje wel de meest bekende pianist van de hardbop.
Hij maakte de bebop ook wat eenvoudiger door de blues er wat meer in te verwerken en liet een goede improvisatie
meer op de funk bouwen dan op complexiteit. Zie ook het stukje 'Funk'.
In feite is hardbop nu nog de meest gespeeld akoestische jazzstijl, waar vooral in de periode na John Coltrane allerlei
nieuwe invloeden niet aan voorbij zijn gegaan. Overigens zeiden vele musici die in de jaren zestig naam hadden
gemaakt in de hardbop, deze akoestische muziek in het volgend decennium vaarwel en kozen voor Jazz-Rock of
andere vormen van Fusion.

