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De klok is weer een uur teruggezet en dat betekent eigenlijk al de
aankondiging van de winter. Wat ik vooral minder vind is dat het ’savonds al zo vroeg donker is. Maar de winter kent ook een gezellige tijd,
vooral de maand december met het Sinterklaasfeest en natuurlijk de
Kerstdagen met de vele gezellige lichtjes. Ook de heerlijke stamppotten
kenmerken de wintertijd, maar denk erom niet eerder boerenkool eten
voordat het gevroren heeft. Want boerenkoop maar ook spruiten
smaken wat zoeter als de vorst erover is geweest.
We kunnen nu ook weer gaan oefenen met de Sinterklaas en
Kerstliedjes, want de maand november is zo voorbij. Fijn dat we ons met
onze hobby tijdens deze lange winteravonden zo goed kunnen
vermaken.
Nog één workshop en één clubavond dit jaar en dan staat ons al weer
een nieuw jaar vol met prachtige muziek optredens te wachten.
U kunt op de website al zien wie er de eerste helft van 2017 gaan
optreden.
Onze laatste workshopavond was een zeer leerzame en gezellige
avond. Henk Hendriks heeft ons geleerd hoe we onze bladmuziek op
een Ipad kunnen zetten en tevens koppelen aan de registraties. Een
aantal van onze leden is al druk bezig dit te realiseren. Binnenkort zal de
gehele beschrijving hiervan op de website staan onder de item “speciaal
voor leden”.

Henk nogmaals bedankt. De volgende workshop op 14 november a.s. zal onze secretaris ,Kees Koning, u uitleggen
hoe je muziek kunt maken op je Ipad met gebruikmaking van midi.
En dan nog even een terugblik op onze eerste Jamsessie avond Wat een prachtige avond in een informele sfeer met
11 zeer enthousiaste muzikanten. Wat hebben deze mannen er een groot succes van gemaakt. Ook het geluid dat
werd verzorgd door Harry Lijftogt en Hans Streppel was perfect. Een dergelijke avond is zeer zeker voor herhaling
vatbaar en we zullen als bestuur kijken of we volgend jaar hiervoor weer een plaatsje kunnen vrijmaken.
Maar mijn oproep aan de leden om een keertje op te treden in januari a.s. voor Leden spelen voor leden heeft nog
niets opgeleverd. Kom op beste mensen laat me niet in de kou staan ! Een half uurtje spelen dat is toch hartstikke
leuk. Geef u op bij één van de bestuursleden.
Diegenen die in niet meer voor het nieuwe jaar zie, wens ik alvast hele fijne feestdagen.

Maandag 28 november 2016 treedt voor u op Jan Verkerk. Aanvang 20.00 uur.
Ter afsluiting van dit muzikale jaar treedt als gewoonlijk voor u op onze eigen toptoetsenist Jan Verkerk. Het behoeft
geen uitleg meer wat deze professional allemaal in huis heeft en u zal laten horen. Jan beheerst zijn vak uitstekend en
geeft daarnaast ook les in accordeon en keyboard spelen. Dit laatste heeft hij op een prachtige wijze gedemonstreerd
op onze jamsessie avond waarbij twee van zijn leerlingen samen met hem optraden. Daarnaast verzorgt hij ook
regelmatig een workshopavond.
Wij zijn als club erg blij dat wij een aantal van deze professionals in ons midden hebben en de overige leden het één
en ander kunnen bij brengen.
Jan wij wensen je natuurlijk wederom veel succes.

.

Agenda

9 januari 2017
(Nieuwjaarswensen)

Workshop

30 januari 2017 Jaarvergadering en Leden
spelen voor leden
Aanvang
19.30 uur

MUZIKALE TURBO TAAL

126 "Dit is bepaald geen Rock ’n Roll!’’:
- Buiten dat Rock n Roll een bepaalde muziekstijl of ritme is (en nog
een behoorlijke populaire ook), wordt Rock ’n Roll in de muziek ook
gebruikt als spreekwoord. De veel gebruikte zin (in recensies of op
websites) “Dit is bepaald geen Rock ’n Roll!!” betekent zoveel als: dit is
totaal niet opwindend, niet interessant of niet de moeite waard om er
verder nog aandacht aan te besteden (meestal in muzikaal opzicht).
Dat geeft alleen maar aan hoeveel moeite je er voor moet doen om het
als het ware wél Rock ’n Roll te mogen noemen. Dat zegt veel over
deze dansstijl.

13 februari 2017

Workshop

27 februari 2017

Delta Combo

Aanvang 19.30 uur

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

