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Zodra de bladeren van de bomen vallen en de herfst meer en meer zijn
intrede doet worden de dagen steeds korter. De temperatuur daalt en
het weer wordt koeler en als gevolg daarvan neemt het buitenleven
steeds meer af en zullen we ons meer binnen moeten gaan vermaken.

Penningmeester

Fijn dat we met z’n allen zo’n fijne hobby hebben en we met muziek
maken de tijd kunnen vullen.

Gerrit Groeneveld
Kon. Julianalaan 40 7221 BW.
Steenderen
Tel.0575-451517
groeneveld.g@planet.nl

Er zullen zeker leden onder ons zijn die met smart op de nieuwe Genos
zitten te wachten . Ze kunnen alvast uitkijken naar de eerste
officiële demonstratie in de Benelux op zaterdagavond 4
november 2017 in Zwolle. Kijk hiervoor op de website van onze
hoofdsponsor Oostendorp Muziek

Clublocatie

Onze laatste workshopavond met Gerrit Hillebrink was wederom een
succes. Hij heeft ons geleerd hoe je op een handige wijze nieuwe software
onder een bepaalde registratie kunt zetten. Gerrit nogmaals bedankt voor
je leerzame bijdrage.

Partyboerderij De IJsselhoeve
Eekstraat 15
6984AG Doesburg
Tel. 0313-474444
Lidmaatschap

€ 40,00 per jaar
Rekening NL40INGB0002537499
t.n.v. Orgelclub Gelderland
te Doesburg

In een bomvolle zaal van de IJsselhoeve trad voor ons op Marco Riedijk

Marco liet ons voor de pauze nog de vele mogelijkheden van de Tyros 5 horen en na de pauze werd iedereen verrast
met het te voorschijn halen van de gloednieuwe Genos van Yamaha. Wat een prachtig instrument met voor elk wat
wils erin. Daar bedoel ik mee zowel voor onze generatie van voor de veel jongere generaties. De Tyros 5 zit compleet in
dit instrument maar daarnaast is er heel veel bijgekomen. Wat mij opviel waren vooral de reality drums en de
prachtige piano en orgel klanken. Natuurlijk was de tijd veel te kort voor topdemonstrateur Marco Riedijk om alles
van dit instrument te laten horen. Sommige leden zullen het misschien minder leuk hebben gevonden omdat hij veelal
kleine stukjes liet horen, maar een andere mogelijkheid was er niet. Voor meer info hiervoor verwijs ik u graag naar de
demonstratie van Peter Baartmans op 4 november a.s. in Zwolle georganiseerd door onze hoofdsponsor Oostendorp
Muziek.
We naderen alweer het einde van het jaar en zoals gewoonlijk beginnen we het nieuwe jaar met leden spelen voor
leden. Dit jaar echter i.v.m. ons jubileum in februari. Inmiddels heeft al één lid zich aangemeld, hij gaat spelen op de
nieuwe Genos. We kunnen dus nog drie kandidaten gebruiken. Beste leden geef u ook een keer hiervoor op. Het maakt
niet uit welk niveau . Natuurlijk is het leuk dat we weer eens anderen horen spelen.
Tot slot wil ik u erop wijzen hou de agenda goed in de gaten want begin volgend jaar zijn er een aantal data veranderd
i.v.m. ons 50 jarig jubileum. Noteer vooral de data zaterdag 27 januari 2018 en zaterdag 24 maart 2018 in uw agenda.
Mocht ik u niet meer zien voor het nieuwe jaar dan wens ik u hele fijne en gezellige feestdagen en een prettige
jaarwisseling.

Maandag 13 november 2017 treedt voor u op Jan Verkerk. Aanvang 20.00 uur.

Ja beste leden u leest het goed .Zoals eerder aangekondigd is de datum van de workshopavond en
concertavond omgewisseld. Dit komt omdat Jan de 27 ste niet op tijd terug is van zijn vakantie.
Evenals onze club volgend jaar haar 50 jarig jubileum viert is ook Jan Verkerk volgend jaar 50 jaar muzikant. Zoals u
op bijgaande foto kunt zien is hij op 9 jarige leeftijd begonnen met zijn eerste optreden op accordeon Wat hij in ieder
geval voor heeft op mij is dat hij een vader had die ook heel goed accordeon kon spelen. Zo wordt je als kind toch

enorm gestimuleerd. Dat wil nog niet zeggen dat we allemaal
evenveel talent hebben als Jan. Over zijn kwaliteiten hoef ik dan ook
niet verder uit te wijten want dat is bij iedereen bekend. Naast zijn
vele optredens is hij momenteel behoorlijk druk met het geven van
muzieklessen voor accordeon en keyboard. Wij zijn uiteraard blij dat
deze rasmuzikant ieder jaar voor ons optreedt als afsluiting van het
jaar. Ongetwijfeld zal hij ook voor deze avond weer een mooi
repertoire hebben samengesteld. Het bestuur wenst u allen een
bijzonder fijne muzikale avond.

Agenda

13 november 2017

Jan Verkerk

27 november 2017
Workshop
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

Alle avonden beginnen om

De voorlopers van de Jazz rond de
eeuwwisseling
DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK
West Coast
jaren 50

(Hoofdstuk 8)

West Coast Jazz is een 'gestroomlijnde' stijl, die in het begin
van de jaren vijftig in Los Angeles ontstond als een mengvorm van
bebop, cool jazz en Europees-klassieke muziekopvattingen.
Geraffineerde arrangementen, met contrapunt en andere klassiekmuzikaal principes speelden een belangrijke rol. Tot dan toe in de
jazz weinig gebruikte instrumenten als de fluit en de hobo kregen een
plaats in diverse formaties. Korte tijd, tot 1956-1957, is de West
Coast Jazz een ware rage geweest. Daarna sloeg de hardbop uit het
oosten van de Verenigde Staten onverbiddelijk toe. Enige pianonamen hierbij zijn Russ Freeman, Marty Paich, Pete Jollu, André
Previn, Claude Williamson, Hampton Hawes en Lou Levy. Ook is
ongetwijfeld het licht verteerbare en soms wat vrijblijvende karakter
van de West Coast Jazz mede bepaald door producers van sommige
platenmerken en door het soort muziek dat in de film- en
platenstudio's diende te worden gespeeld. Dit verklaart het
opmerkelijk verschil tussen sommige live- en studio-opnamen van
dezelfde musici!
Het kwartet van de klassiek geschoolde pianist Dave Brubeck ("Take
Five") met altsaxofonist Paul Desmond, is in de bloeiperiode van de
West Coast Jazz ontstaan.

20.00 uur in Partyboerderij
De IJsselhoeve te Doesburg,
tenzij anders vermeld

