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Van de voorzitter,
Het eerste feestje zit er op in het kader van ons 50 jarig bestaan. Ik moet
zeggen dat ik vooraf best wat zenuwachtig was over het aantal mensen
dat er zou komen, maar zelfs uit Zaandam, Zeeland, Sassenheim c.a.
waren de leden gekomen. Het is een grandioze avond geworden, een
volle zaal en er werd volop gedanst. De heren van de band “Jersey”uit
Wijchen hebben er een bijzonder geslaagde avond van gemaakt en ik heb
veel positieve reacties gekregen over deze fijne feestavond. Ook de
bediening van Partyboerderij “De IJsselhoeve” was weer uit de kunst.
Allemaal hartelijk dank hiervoor.
Hopelijk wordt het Muziekfestival op 24 maart a.s. ook zo’n groot succes.
Denk erom beste leden dat je je tijdig opgeeft voor het buffet,
graag vóór 10 maart 2018. Dit graag doorgeven aan Gerrit
Groeneveld of Hans de Jager. Dit kan per mail, telefonisch of
mondeling. Kosten €. 15,- .Het programma vindt je elders op de website.
Ook de workshopavonden van 12 februari 2018 en 12 maart 2018 zijn
weer ingevuld. Op maandag 12 februari a.s. komt de heer Guus Essers
ons uitleggen hoe je akkoorden het best tot hun recht kunt laten komen,
dus m.a.w. akkoordenleer. Op 12 maart 2018 zal ons lid Theo Matser u
uitleggen hoe u een aparte monitor naast uw keyboard kunt gebruiken.
Al met al weer leervoer genoeg voor de komende maanden en natuurlijk
de nodige gezelligheid onder elkaar.
De jaarvergadering op maandag 26 februari 2018 begint om
19.30 uur en zoals de ervaring heeft geleerd zal dit ongeveer
een uurtje in beslag nemen, waarna Leden voor Leden zullen
spelen. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is
bijgevoegd.

Agenda

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.
9 april 2018
Workshop
30 april 2018

Wicky Reidinga

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

Agenda
Algemene Ledenvergadering Orgel & Keyboardclub
Gelderland op maandag 26 februari 2018. Aanvang
19.30 uur.
Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2017
Jaarverslag secretaris
Verslag Penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie
Benoeming Kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Hans de Jager
Aftredend en niet herkiesbaar Kees Koning
Voorstel om Henk Scholten te benoemen tot secretaris
Muziekprogramma en Workshops 2018
Rondvraag

Sluiting.
Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij
de secretaris ondersteund door minimaal 5 leden.
Daarna Leden spelen voor Leden.
Voor u treden op Evert Gronouwe, Alfred Putter, Hans de Jager i.s.w. met Theo Matser.

De voorlopers van de Jazz rond de eeuwwisseling

DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK
Bossa Nova
jaren 50

(Hoofdstuk 10)

Een muziekstroming, die eveneens in de jaren vijftig is ontstaan, was de Bossa Nova ('nieuwe golf') als
synthese van het basis-ritme van de Braziliaanse Samba en jazz-opvattingen. Vooral pianist Antonio Carlos Jobim
("The Girl from Ipanema") speelt hierin een belangrijke rol! Later werd meer en meer de Bossa Nova geïntegreerd in
het Noordamerikaanse muziekgebeuren. Onder de jazzmusici die zich in de jaren zestig op de Bossa Nova wierpen
waren o.a. trompettist Dizzy Gillespie, maar ook de pianist, George Shearing.
Jonge Braziliaanse artiesten waren zich inmiddels bewust geworden van het feit, dat een in hun land gecreëerde
muziekvorm geheel in handen was geraakt van de Amerikaanse muziekindustrie en sterk was gecommercialiseerd.

