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Van de voorzitter,
Het lijkt erop dat de winter nu pas echt is begonnen. Terwijl iedereen al
een beetje aan het voorjaar dacht met al die sneeuwklokjes en krokussen
begint het ineens weer erg koud te worden. Slecht voor de hortensia’s en
stamrozen. Natuurlijk fijn voor de schaatsliefhebbers, laat ze een weekje
genieten en dan moet ook echt het voorjaar beginnen. Maar
temperaturen van -9 graden stelt natuurlijk nog niet zo heel veel voor
ten opzichte van vroeger. In de jaren vijftig en zestig vroor het zo hard
dat we zelfs met een tractor in de Havikerwaard (De Steeg), waar ik ben
geboren, over de IJssel reden. Als kind zijnde natuurlijk heel bijzonder.
Ook op de laatste clubavond was het behoorlijk koud maar desondanks
waren er toch nog redelijk wat leden op de algemene ledenvergadering.
De vergadering waarin we afscheid namen van onze secretaris, Kees
Koning, wat natuurlijk bijzonder jammer is. Wie weet komt hij in de
voor hem wat rustige tijden wel weer eens terug in het bestuur. Voorlopig
hebben we dus een vacature en moeten we op zoek naar een nieuwe
secretaris. Wie wil???? Voor de rest verliep de vergadering bijzonder
vlot en waren er weinig op- of aanmerkingen. Om 8 uur konden we al
beginnen met Leden spelen voor Leden. Evert Gronouwe beet de spits af.

Hij had dit nog nooit eerder gedaan en ik moet zeggen dat hij met veel enthousiasme het uitstekend heeft gedaan.
Leuke liedjes en hele mooie registraties, een pluim voor hem en dat op bijna 82 jarige leeftijd. Ook Alfred Putter op
zijn nieuwe Genos had een prachtig repertoire uitgekozen. Op hem kunnen wij altijd een beroep doen om te spelen op
de avond van Leden spelen voor Leden, en dat waarderen wij zeer. Alfred, het is een prachtig instrument en je hebt de
door jou gekozen nummers heel mooi gebracht. Het laatste gedeelte werd afgesloten door ondergetekende met Theo
Matser. Zelf heb ik er ook van genoten en natuurlijk werd ik daarbij gesteund door een prima zanger. Ook in de
voorbereiding hebben we fijn met elkaar muziek gemaakt. Theo nog hartelijk dank.
De eerstvolgende workshop op maandag 12 maart zal Theo Matser ons vertellen hoe je een extra monitor kunt
gebruiken en aansluiten op je keyboard. Tevens gaat hij uitleggen hoe je het notenschrift van je bladmuziek opslaat in
het keyboard zodat je geen bladmuziek hoeft te gebruiken maar dit kunt aflezen van het display. Al met al weer een
leerzame avond voor velen van ons.
Tot slot wil ik u er nog opwijzen dat u zich vóór 10 maart moet opgeven voor deelname aan het koud
en warme buffet op 24 maart.a.s.

Zaterdag 24 maart 2018 houden we een grandioos Muziekfestival. Aanvang 14.30
uur.

Zoals al diverse keren aangekondigd houden wij t.g.v. van ons 50 jarig jubileum op zaterdag 24
maart 2018 voor het eerst een Muziekfestival.
Uiteraard zijn wij zeer benieuwd hoeveel animo hiervoor is en wij stellen u ook voor zoveel
mogelijk vrienden en kennissen hiervoor warm te maken om deze grote muzikale dag te bezoeken.
De entree voor deze dag is slechts € 10,- voor niet-leden. Leden en huisgenoten gratis.

Hieronder staat een overzicht van de optredens :
14.30 uur – 16.00 uur Dirkjan Ranzijn en enkele circusartiesten in zaal 2

16.00 uur- 17.45 uur
Demonstraties Yamaha,
Roland en Korg instrumenten door Menno Beijer :
Oostendorp-Muziek. zaal de Waterput

Agenda

18.00 uur – 19.30 uur Koud en Warm buffet.
20.00 uur – 22.30 uur Peter Baartmans en
Susan Albers
zaal 2

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

14 mei 2018
Workshop

Hoofdsponsor van deze dag is OostendorpMuziek uit Wezep.

28 mei 2018
Pascal Lanslots

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

Rock & Roll

(Hoofdstuk 11)

vanaf halverwege jaren 50

Een tweede muziekstroming, die rond de helft van de jaren vijftig is ontstaan, was de populaire
Amerikaanse Rock & Roll. Muziekhistorisch gezien is de Rock & Roll ontstaan uit (zwarte) Rhythm & Blues en
(Blanke) Country & Western muziek. Een ware omwenteling in de gehele amusementsmuziek was het gevolg!
Jazz met het Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Dave Brubeck en The Jazz Messengers hoorden samen
met de traditionele amusementsmuziek nu bij een andere groep mensen ('de gevestigde orde') dan de Rock &
Roll-jeugd! In de loop van de jaren zestig en zeventig zijn rock & roll (V.S.), beatmuziek (Engeland) en
bijvoorbeeld ook Rock de populaire muziekindustrie gaan beheersen ten nadele van de jazz! Popmuziek werd
zelfs synoniem met Rockmuziek. De Jazz leidde, al of niet als kunstvorm, een mager bestaan. Tegen 1970
kwam op diverse fronten een fusie tot stand tussen jazz en rock.
Vanaf de jaren zestig ontstond uit de gospel en de Rhythm & Blues ook zwarte amusementsmuziek onder de
naam soul (=bezielende spelopvatting in de jazz) en de stijl Third Stream (=mengvorm van jazz en Europees
Klassieke symfonische muziek, meestal met een jazzgroep en een symfonieorkest gezamenlijk)...

