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OLD IEZER-NIEUWS

Ook 3e festival Jazz & So
geslaagd; op naar de
4e versie!
Ook dit jaar lieten de
weergoden ons niet in
de steek en al was het
zondag wel wat aan de
frisse kant, het bleef
droog en het zonnetje
liet zich regelmatig
zien. Belangstelling en
waardering voor ons
festival zijn duidelijk
groeiende; steeds
meer mensen uit de omgeving weten het laatste weekend
van oktober hun weg naar Zutphen te vinden. Dank aan
de gemeente Zutphen, de ondernemersver. SOBZ, de
stichting Zutphen Promotie, al onze sponsoren, de (massaal)
deelnemende Horeca en alle vrijwilligers die ons met raad en
daad terzijde stonden.
Voor Jazz & So staat november (m.u.v. Jazz at at The Peacock
op 18 nov.) in het teken van opruimen en uitrusten. Daarna
beginnen we met frisse moed aan de plannen voor de
volgende versie.
Zet het maar vast in je agenda: 25/26/27 okt.

18 nov.: Mardi Gras uit België
at the

Peacock

Het Jazz at The Peacock-seizoen opent met een
primeur: onze eerste buitenlandse band, de Mardi
Gras Jazzband uit België. Lees in de uitnodiging
(als bijlage) waarom je deze band niet mag missen
en ook hoe je d.m.v. een passe-partout alle zes
Peacock-concerten voor een prettig prijsje mee
kunt maken!

Ons Jazz at The Pubs-optreden
in De (gastvrije en gezellige)
Berkelpoort was ook dit jaar
één groot warm bad. Een prima
sfeertje en de vele aanwezige
vaste fans, maakten het -ook voor ons- tot een
geweldige middag!
Onze komende concerten:
zo 17 febr. 14.30 u. Jazzclub Driebergen
zo 7 apr. 14.00 u. Good Time Jazz Deventer
-Nick Smit
CONCERTAGENDA JAZZ KRING OOST

Helaas wat later klaar dan
gepland, maar nu is ie er
dan toch: de gezamenlijke
concert-agenda van alle Jazzkring Oostclubs. Je vindt ’m in het vervolg als bijlage bij
iedere Info & So. Tooske Ploeg van de Triangle
Jazzclub Apeldoorn stak er de nodige tijd in,
waarvoor we haar met z’n allen natuurlijk veel
dank verschuldigd zijn!

Cornettist en zangeres
op zoek naar een band
Wij spelen en zingen dixieland en American
Songbook e.d. en zijn ervaren muzikanten
(delaatste 15 jaren voornamelijk in het
buitenland). Nodig ons eens vrijblijvend uit,
dan zien we wel of er iets moois ontstaat…
contact: hans-meijer@live.nl
of tel. 06 - 28 31 18 54

Voor het volledige programma zie bijlage

