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Van de voorzitter,     

De klok is weer een uur vooruit en de zomertijd is weer begonnen. 
Heerlijk die avonden om lang met licht buiten te kunnen zitten. En op 
het moment van dit schrijven , 31 maart, is het maar liefst 22 graden. 
Nooit eerder meegemaakt.

Ook de voor velen spannende verkiezingstijd is weer achter de rug. En nu
maar afwachten wat onze stem waard is en of alles wordt nagekomen wat
er is beloofd. Een zeer verdeeld land wat met minstens 4 partijen een 
regering moet vormen. M.a.w. veel compromissen.

Gelukkig is die verdeeldheid binnen onze club er niet ofschoon smaken 
natuurlijk verschillen.

Wat hebben we weer een fantastische muziekavond gehad met ons 
clublid Tom Meuwese 
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 Wat is die man veelzijdig. Zowel vocaal als instrumentaal is hij bijzonder goed. Zelf heb ik het idee als hij een liedje 
hoort dat ook meteen zelf kan spelen. 

Hij had tevens de primeur om gebruik te maken van onze nieuwe verlichting. Verlichting( multifunctioneel) die nu 
vast gemonteerd is in zaal 2 van de IJsselhoeve en we niet meer met de oude verlichting hoeven te sjouwen. Ons 
bestuurslid Paul van Dijk heeft dit keurig verzorgd en natuurlijk dank ervoor.  Onze oude verlichting is te koop voor €. 
100,- met bijpassende koffer.  Is zeer weinig gebruikt en verkeerd in een prima staat. Diegene die belangstelling heeft 
kan zich vervoegen bij onze penningmeester, Gerrit Groeneveld. 

Maandag 10 april is onze volgende workshopavond met niemand minder dan Robbiedoes. Robbiedoes is een 
fenomeen v.w.b. kennis van de Tyros serie van Yamaha. Als u nog specifieke vragen heeft stuur ze mij dan zo spoedig 
mogelijk toe zodat ik ze naar hem kan toesturen. Echt een avond die u niet mag missen.

Tot slot kan ik u melden dat onze secretaris weer 2 nieuwe leden heeft mogen inschrijven. 

Veel plezier de 24ste met Patrick Holleeder.

Maandag 24 april 2017 treedt voor u op Patrick Holleeder uit Wijk bij Duurstede. Aanvang 20.00 uur. 

Patrick heeft na zijn atheneum opleiding gestudeerd aan het conservatorium van Hilversum en Zwolle, waar 
hij cum laude is afgestudeerd met een 9 voor zijn afsluitende praktijkexamen en tevens zijn bachelor 
diploma(docerend musicus) en master diploma (uitvoerend musicus) heeft behaald. 

Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd voor componeren, arrangeren, podiumpresentatie, 
studiotechniek, musiconomie, ensemble-en zangbegeleiding. 

Hij geeft al ruim 19 jaar muzieklessen op de muziekschool en treedt regelmatig op zowel alleen als ook met 
diverse ensembles. Hij heeft een eigen studio van waaruit muzieklessen en repetities van diverse ensembles 
plaatsvinden. 

Patrick heeft al diverse keren bij onze club opgetreden en workshops gegeven, maar iedere keer weet hij ons
weer te verrassen met een prachtig repertoire. Patrick veel succes. 



             

    
 

De voorlopers van de Jazz rond de
eeuwwisseling

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

New Orleans             (Hoofdstuk 2) vanaf
begin 20e eeuw

Dat de havenstad New Orleans de bakermat van de
jazz zou zijn is ook maar gedeeltelijk waar. Wel is het
de stad waar veel jazzmusici van de eerste generatie
het levenslicht zagen en/of hun brood hebben
verdiend. Een voornaamste stijlkenmerk daar,
permanent in de verdere ontwikkeling van de jazz was
de nadruk op de tweede en vierde tel van de maat. De
after-beat, off-beat of back-beat. Collectieve
improvisatie was het voornaamste en waardevolste
kenmerk van de blazers daar. Improvisaties uit deze
eerste periode kunnen worden beschreven als een
omspeling van de melodie en akkoordtonen en
passages gebroken akkoorden.

Niet alleen in de vermaakcentra van Story-Ville (de
rosse wijk van New Orleans), maar ook elders in deze
zuidoostelijke havenstad werd jazz gespeeld. Jazz als
vermaaksmuziek is het muzikale beeld van New
Orleans in het begin van deze eeuw. Een
legendarische naam toen voor de piano was de al
eerder genoemde Jerry Roll Morton. 

Agenda

10 april 2017 Workshop

24 april 2017 Patrick Holleeder

 8 mei 2017 Workshop

29 mei 2017 Peter Baartmans

14 augustus 2017 Workshop

      Alle avonden beginnen om 

20.00 uur in Partyboerderij 

De IJsselhoeve te Doesburg,

 tenzij anders vermeld




	

