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Van de voorzitter,     

Heel lang geleden leerde ik op school dat ons land een zeeklimaat had. 
D.w.z. we hadden zachte winters en koele zomers. Nou van dit laatste is 
echt geen sprake meer dit jaar. Wat een extreem hoge temperaturen en 
droogte. Ik moet alle zeilen bijzetten om alles in mijn bloemen- en 
moestuin in leven te houden. En op het moment van dit schrijven is het 
natuurlijk de vraag , hoe lang gaat dit nog duren. Ik ben me ervan bewust
dat wij Nederlanders graag klagen en we wel naar het buitenland gaan 
waar het soms nog veel warmer is. Zelf ga ik er niet naar toe, ik kan 
namelijk slecht tegen deze extreme hitte. Van keyboard spelen komt de 
laatste weken ook niet veel, want het is mij te warm op mijn 
hobbykamer. Goed nu weer genoeg gezeurd en gaan we verder met onze 
volgende fijne workshop- en clubavonden. Bijna was ik weer onze laatste 
interessante Hammond clubavond  vergeten. Een bijzondere muzikale 
avond en ook in ongewone lokatie van de IJsselhoeve, maar wel gezellig. 
We hebben deze avond veel kunnen opsteken van de echte Hammond 
specialisten, Pascal Lanslots, Marjo Berentzen en Sjaak van Oosterhout 
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Een leuke en leerzame avond zeker voor de echte Hammond liefhebbers. Ook organist Guus Essers, die al eens een 
workshopavond voor ons heeft verzorgd was aanwezig en vormde spontaan een mooi duo met Pascal Lanslots. Tevens 
gaf hij zich op als  nieuw lid. Welkom Guus. 

Ook onze laatste workshopavond waarbij Kees Koning ons de geheime van de Quintencirkel zou uitleggen ging niet 
door wegens ziekte. Dit thema staat nu gepland voor de eerstvolgende  workshopavond van 13 augustus 2018.  Ik hoop 
dan velen weer terug te zien na een fijne vakantieperiode. Ook de workshopavond voor september en oktober zijn weer
ingevuld en zullen worden verzorgd door Jan Verkerk en Menno Beijer. De onderwerpen hoort u nog.

Tot slot kan ik u melden dat het bestuur tussentijds ook heeft vergaderd en o.a. heeft besloten om de Nieuwsbrief nog 
drie keer per jaar digitaal te laten verschijnen met ingang van volgend jaar. Het is voor mij langzamerhand een hele 
opgave geworden om iets nieuws te bedenken om iedere maand in het voorwoord te schrijven van  de Nieuwsbrief.  
Ook de rubrieken Muzikale Turbotaal en De Geschiedenis van de Jazz muziek raken ten einde. Mocht er tussentijds 
belangrijk nieuws zijn, dan wordt dit vermeld op onze website. Dus raadpleeg regelmatig onze website. 

Maandag 27 augustus 2018 treedt voor u op Dirkjan Ranzijn. Aanvang 20.00 uur. 

Zoals gebruikelijk opent Dirkjan Ranzijn de tweede helft van het muzikale jaar. 

Hij is dit jaar ontzettend druk en voor hem natuurlijk een goed jaar. Vele optredens in Duitsland, 
Nederland, Engeland, Schotland, Zwitserland en Denemarken volgen elkaar op. Sinds kort heeft 
hij een nieuw management in Denemarken en deze mensen gaan hem ook promoten in  
Noorwegen en Zweden, waarna er ook optredens volgen in deze landen. Prachtig natuurlijk voor 
hem.

Zijn nieuwe DVD wordt goed verkocht en in de winter volgen alweer de nieuwe opnames voor een
nieuwe DVD. 



Dirkjan heeft ook nog een primeur voor ons in petto. Eén
week voordat hij bij ons optreedt krijgt hij een nieuw
instrument, namelijk een Böhm Sempra. Optisch zult u
weinig verschil zien met zijn huidige orgel maar van
binnen is hij kompleet nieuw. Heel spannend natuurlijk
ook voor hem. 

Wij zijn als bestuur niet alleen trots dat deze
internationale toetsenist ieder jaar voor onze club komt
spelen maar dat wij daarbij ook nog de primeur krijgen
van zijn nieuwe instrument is natuurlijk fantastisch.

Ik ben ervan overtuigd dat het weer een bijzonder mooie
muzikale avond gaat worden. Veel plezier.

                                                        

       

Agenda

13 augustus 2018 
Workshop

27 augustus 2018
DirkJan Ranzijn

10 september 2018
Workshop

24 september 2018
Robbiedoes

  8 oktober 2018 Workshop

29 oktober 2018 Together.

      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

Funk (en ook Salsa)               (Hoofdstuk 14) jaren 70

Een muziekstroming, die eveneens in de jaren zeventig is ontstaan is Funk. Zwarte dans- 
en amusementsmusiek gecreëerd uit de zuidelijke steden van de V.S.. Met de funk wordt de lijn 
Rhythm & Blues - Rock & Roll - Soul voortgezet. Het woord funk is in de jazzwereld ook helemaal 
niet nieuw. Eén van de gangmakers van de hardbop de pianist Horace Silver componeerde in de 
jaren vijftig het bluesthema Opus de Funk. Ook een mengeling van Latijn-Amerikaanse en 
twintigste-eeuwse Europese Muziek (Debussy, Ravel) is duidelijk herkenbaar aan de stijl van 
Chick Corea.
Kenmerken van de Funk zijn de uiterst geraffineerde solozang, omlijst door koor en eventuele 
blazersgroep, tegen de achtergrond van steeds herhaalde ritmische en harmonische figuren 
(vamps) van gitaar, keyboard, bas, drums en percussie. Als solozanger maakte Al Jarreau en 
Lionel Richie furore. Een combinatie (!) van traditionele soul, jazz, synthesizerklanken en krachtige
funkinvloeden is afkomstig van Stevie Wonder ("I just called to say I love you").
Ook verwerkte Herbie Hancock in deze periode elementen uit de funk in zijn muziek. Deze laatste 
pianist is tijdens een editie van het North Sea Jazzfestival onderscheiden met een award en is één
van de belangrijkste pianist van dit moment!!

In het begin van de jaren tachtig ontstond de Free Funk, een fusionmuziek die ritmisch en 
instrumentaal sterk op de funk leunde (gitaren, blazers), maar ook gebruik maakte van 
improvisatietechnieken uit de Free Jazz.

Een andere muziekstroming, ontstaan in de jaren zeventig, is Salsa. De internationale 
verzamelnaam voor Latijns-Amerikaanse muziek. Cubaanse tradities (waaronder Rumba) en uit 
de jaren vijftig daterende Cha-Cha-Cha en Mambo gaan in deze fusionmuziek hand in hand met 
jazz, rock en soul.




