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The b
eat
goes
on

!

In voorbereiding:
enquête Jazz & So
at the

Peacock

2e Festival geslaagd,
vliegende start
Jazz at the Peacock

Zoals eerder gemeld: ons 2e festival was een groot succes
Meer deelnemende pubs en dus meer muziekkeuze,
trokken duidelijk ook meer mensen dan de voorgaande
versie en dat ondanks tegenvallend weer.
Mede omdat er buiten -vooral op de zondag- meer muziek
(en dans) was, was de stemming perfect en de
tevredenheid bij bezoekers, uitbaters en muzikanten groot.
De voorbereidingen voor ons 3e festival zijn inmiddels in
volle gang; binnenkort meer daarover.
De eerste twee concerten in onze concertreeks “Jazz at
The Peacock” liggen inmiddels achter ons en ook hier
kunnen we een toenemende belangstelling melden.
Wel moesten we even inspelen op onze nieuwe locatie
Fort Bronsbergen. Dat gaf tijdens het eerste concert enig
ongemak maar door een andere zaal-indeling en het plaatsen
van een podium is dat inmiddels opgelost en is er voor
iedereen een plek te vinden met goed zicht op- en contact
met de band. De eerste twee concerten, met de Four Stream
Jazzband en C’est Si Bon, hadden we -hoe dan ook- een
aandachtig luisterend en bijzonder enthousiast publiek en
waren er na afloop veel tevredenheids-betuigingen.
Voor ons een teken dat we op de goede weg zijn.
Inmiddels is het 3e concert al weer in aantocht.
Op zondag 21 januari (14.30 u.) hebben we opnieuw
een band op bezoek waar we hoge verwachtingen
over hebben: The Storyville Jassband.

De uitnodiging voor dit concert
gemist of niet ontvangen?

Ga dan naar onze website www.jazzandso.nl en kom
kennis maken met- en genieten van deze geweldige band!

Jazz & So is een stichting, en kent daarom
geen ledenvergadering. Toch willen we
graag weten wat er leeft onder onze
vrienden-aanhang.
Zijn we tevreden over het muziekaanbod,
over het prijsniveau, de locatie voor de
zondagmiddag, de website en de nieuwsbrief,
het festival? En zijn er misschien speciale
wensen? Binnenkort kun je op onze website
een enquête vinden waarop je daarover
je mening kunt geven. Ook voor speciale
wensen is er ruimte. We willen er nu alvast op
wijzen dat niet alle wensen kunnen worden
gehonoreerd en dat “de meeste stemmen
gelden” ook niet altijd opgaat. Soms zijn zaken
wenselijk, maar financieel of organisatorisch
onhaalbaar. Wel kunnen we toezeggen dat
met ieders mening zoveel mogelijk rekening
zal worden gehouden.

Jazzkring Oost
krijgt gestalte
Het vorig jaar opgerichte samenwerkings
verband van oostelijke jazzclubs, Jazzkring Oost,
begint meer en meer en gestalte te krijgen.
Er zijn regelmatig onderlinge contacten en
bezoeken aan elkaars clubmiddagen en
avonden, we helpen en tippen elkaar waar
mogelijk, kortom er begint een echte club
te groeien…

Binnenkort op onze site: de complete
concertjaaragenda van:
Triangle Jazzclub - Apeldoorn
The Storyville Jazzclub - Arnhem
Good Time Jazz - Deventer
Doe Jazz - Doetinchem
Jazz & So - Zutphen

Even
voorstellen:
Stan Hompe
Stan is een nieuw gezicht binnen ons bestuur,
maar toch ook weer niet helemaal. Hij is een van
de mannen van de Stichting Zutphen Sportief,
die ons twee jaar lang hebben begeleid bij het
van de grond krijgen van ons festival. Stan is een
liefhebber van muziek, waar ook jazz -in al zijn
stijlen- bij hoort. Ooit heeft hij pogingen gedaan
de tenorsax te bespelen, maar zonder kennis van
muzieknoten en door een chronisch tijdgebrek, is
dat geen doorslaand succes geworden.

at the

Peacock

Concert-agenda
Jazz at the Peacock

The Storyville Jazzband
Hans Driesten 4 Blues
Daddy to the Rescue
Old Iezer Jazzband
(Meer info? Ga naar www.jazzandsozutphen.nl
en click op Jazz at The Peacock.)
21/01
18/02
18/03
15/04

Fort Bronsbergen 14.30 u – 17.00 u.
Inloop vanaf 13.45 u.
Entrée (voor iedereen die vriend is, of zich als
vriend opgeeft) € 7,50
OLD IEZER-NIEUWS

Stan (1946) verhuisde op zijn 16e met zijn ouders mee van
zijn geboorteplaats Amsterdam naar het verre Zutphen,
moest wel even wennen maar had al snel door dat het
goed toeven is in deze fijne stad met z’n prachtige
omgeving. Hij voelde zich hier dan ook in no time als
een vis in het IJsselwater en doet dat tot op de dag van
vandaag nog steeds.
Stan weet als geen ander dat we bij Jazz & So nog steeds
handen tekort komen, vooral op bestuurlijk/organisato
risch terrein en heeft mede daarom besloten toe te treden
tot ons illustere gezelschap. Hij gaat proberen de PR en
communicatie naar een hoger plan te brengen door -met
behulp van ons communicatie-team- meer informatie
op de juiste plek te krijgen. Zijn intrigerende motto:
“Meer weten met minder”.

Alle bandleden hebben oliebollen
glühwein en vuurwerk overleefd
en staan te trappelen om je de
volgende concerten aan te bieden:
vr 26/1 20.30 u. Kantine SSVZ- Zutphen
zo 11/2 14.30 u. Triangle Jazzclub Apeldoorn
zo 26/2 14.30 u. Vrolijke Frans Brummen
zo 15/4 14.30 u. Fort Bronsbergen Zutphen
Alle verdere info: www.oldiezerjazzband.nl

-Nick Smit
JAZZ IN DE REGIO
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Doe Jazz Doetinchem

jan

Festival (met 5 bands)
Aanvang 20.00 u. Entree € 15.00

27

www.doejazz81.nl

Hij verheugt zich op een prettige samenwerking en
met het hem doet het hele bestuur dat!
Dat neemt overigens niet weg dat we -ook ondanks een
groeiend aantal vrijwilligers en medewerkers- nog steeds
handen tekort komen en ontzettend blij zouden zijn met
iemand die als 5e man ons bestuur komt completeren.
‘t Is maar dat u het weet...

zo

04
feb

Good Time Jazz Deventer
De Diksie Street Jazzband
Aanvang 15.00 u.Entree € 5,00

www.fermerie.nl
zo

11

feb

Triangle Jazzclub Apeldoorn
Sunny Side Jazzband
Aanvang 14.30 u. Entrée € 10,00

www.trianglejazzclub.nl
vr

16

feb

Storyville Jazzclub Arnhem
The Oriëntal Jazzband
Aanvang 20.00 u. Entree € 7,50
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HOUD JE (OOK) VAN MODERN?
Iedere dinsdag 22.00 u.: Jazz in Luxor vrij entree
Luxor Theater Houtmarkt 64 Zutphen
www.luxorzutphen.nl

