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Het is verheugend om te horen dat er een Stichting is opgericht,
waarvan zelfs Koningin Maxima deel uitmaakt, met als doel, het
terugbrengen van het muziekonderwijs op de basisschool. De grote
initiatiefnemer is de 75 jarige bekende Joop van de Ende en hij maakte
dit bekend in de Late Night Show van Umberto Tan. Ook hij constateert
dat het droevig gesteld is in Nederland met het volgen van
muziekonderwijs door de jeugd. Er wordt teveel gespeeld met
geavanceerde telefoontjes, Ipads en gemakshalve gaat de jeugd liever
voor DJ. spelen. Het leren van het notenschrift en het bespelen van een
instrument hoort naar mijn bescheiden mening bij de opvoeding van
kinderen. Jammer dat dit door veel ouders niet voldoende wordt
ingezien. Hopelijk heeft dit initiatief veel succes en zullen de leerkrachten
bijgeschoold worden om dit muziekonderwijs te gaan geven. Ik wens de
Stichting heel veel succes.
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Beste leden zoals jullie ongetwijfeld zult hebben gehoord of gelezen zal
de opvolger van de Tyros 5, de “Genos” in oktober worden gelanceerd.
Uiteraard zal iedere keyboardspeler heel benieuwd zijn in wat er
allemaal voor nieuws is bijgekomen. Wilt u alvast meer lezen hierover,
ga dan naar de website van onze hoofdsponsor Oostendorp-Muziek.
Wat was de laatste clubavond een bijzonder mooie muziekavond. Wat
een Multi-toetsenist is die Henk Bernhardt Zowel op het keyboard als
ook op accordeon en saxofoon is hij een groot meester. Maar tevens is
zijn presentatie vermakelijk en humoristisch. Naar de pauze werd er heel
spontaan een jamsessie met z’n vieren in elkaar gezet en maakten
Jacques Vos, Tom Meuwese, Jan Verkerk en Henk Bernhardt er een

prachtige show van zonder dat er van te voren samen gerepeteerd was. Zo iets kunnen alleen topmuzikanten !
Schitterend. Jongens nogmaals bedankt .

Ook onze laatste workshopavond was wederom een hoogtepunt. Maar liefs 32 leden waren aanwezig in de waterput
van de IJsselhoeve. Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig naar de Korg PA4X. Wicky Reidinga had zich goed
voorbereid en presenteerde het instrument op een deskundige wijze. Tevens liet hij horen dat hij een hele goede
muzikant is. We zullen hem zeker nog eens terug zien bij onze club.

De volgende workshopavond op maandag 9 oktober 2017 zal ons lid Gerrit Hillebrink het één en uitleggen over
keyboard software. Wederom een onderwerp wat zeer interessant is en waarvan we iets kunnen leren. Dus wees
erbij.

Tot slot nog even het volgende: in de maand november wordt de workshopavond en de
concertavond met elkaar omgeruild dit als gevolg van dat Jan Verkerk niet op tijd terug is
van vakantie op 27 november. Het vliegtuig landt pas ’s-avonds de 27ste Dus noteer 13
november 2017 treedt Jan Verkerk op en 27 november 2017 is de workshopavond.
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.

Maandag 30 oktober 2017 treedt voor u op Marco Riedijk. Aanvang 20.00 uur.
Inderdaad kunnen we spreken van terug van weggeweest. Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat Marco voor het
laatst bij onze club optrad en wij zijn dan ook erg blij dat hij weer naar onze club komt. Marco is geboren in
Vlaardingen en inmiddels ook al weer 46 jaren jong. Zoals eerder vermeld is Marco al op 4 jarige leeftijd begonnen met
orgel lessen en zijn eerste orgel was een Yamaha B20R.. En het eerste liedje wat hij leerde spelen was “Twee ogen zo
blauw”. Hij heeft vele orgels en keyboards gehad maar de meesten waren toch wel van Yamaha. Ik ben nog even
nagegaan wanneer hij voor het laatst bij ons heeft opgetreden en op welk instrument. Dat was maandag 30 maart
2009 , dus acht jaar geleden, op de Tyros 3.
Marco is al vele jaren demonstrateur van Yamaha instrumenten en we zijn erg benieuwd op welk instrument hij dit
keer komt spelen. Marco wij wensen je heel veel succes.

Agenda
09 oktober 2017
Workshop
30 oktober 2017

Marco Riedijk

13 november 2017

Jan Verkerk

27 november 2017
Workshop
8 januari 2018
Workshop
27 januari 2018
Feestavond
50 jarig jubileum(Jersey)

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
Cool Jazz
eind jaren 40

(Hoofdstuk 7)

Cool Jazz is een jazzstijl, die tegen het einde van de jaren
veertig onder blanke musici in New York ontstond. Door een
beheerste spelopvatting lijkt deze stroming dichter bij de Europese
kamermuziek te staan dan bij de zwarte Amerikaanse jazztraditie,
van oude blues tot en met bebop. Bij de Cool Jazz hoort de naam van
de pianist en componist Lennie Tristano en zijn zeer geraffineerde
polyfone manier van samenspelen (werd vaak afgedaan als
'academisch', 'verstandelijk en gevoelloos'. Hij had een agressieve
plaatsing van accenten en frasen die over een bij elkaar horende
groep maten heenliepen. Tristano vond duidelijk de inspiratie eerder
in de (Europese) klassieke dan in de zwarte muziek. Ook Miles Davis
werd eveneens met de Cool Jazz geassocieerd door zijn
experimenten met een negenman-ensemble. Als stijl heeft de Cool
Jazz het niet gered. Dit is voor een groot deel ook de wijten aan het
spaarzame optreden naar buiten toe van de pianist Lennie Tristano.
Wel is er een duidelijke invloed geweest op de West Coast Jazz en
op blanke vernieuwers zoals pianist Paul Bley.

