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OLD IEZER-NIEUWS

Nog 5 weken tot 3e festival
Jazz & So

www.jazzandsozutphen.nl

Bergen werk zijn er nog te
verzetten, maar als op vrijdag
26 oktober om 14.45 u. in
Sutfene Annemieke Vermeulen,
burgemeester van Zutphen ons
3e 3-daags festival opent en ons
huisorkest De Old Iezer Jazzband
26, 27 zijn herkenningstune laat horen,
& 28
oktober 2018
is de druk ongetwijfeld van de
ketel en kan het feest voor de
liefhebbers van Jazz (en So) in
Zutphen en wijde omgeving
losbarsten. Dit jaar is er meer en
langer muziek, zijn er voor het
eerst 2 buitenpodia, doet het carillon van de Wijnhuistoren
ook mee en laat zelfs de draaiorgelman zijn pierement
meeswingen met heuse jazznummers!
Ga naar onze site (www.jazzandsozutphen.nl), kijk wat
er allemaal te doen is en trek je plan. Maar voorlopig het
allerbelangrijkste: zet het in je agenda en houd het laatste
weekend van oktober vrij! Wil je het volledige programma
met alle onderdelen en nog veel meer nieuws? Ons full colour
programmaboekje ligt vanaf 2e week oktober bij de
VVV Zutphen ( Houtmarkt 75)

Gezocht: helpende handjes!
Nog steeds zijn we op zoek naar helpende handjes bij ons
festival. Mensen die een streetband begeleiden, een oogje
in het zeil houden bij een paar pubs, of een paar uur onze
infostand helpen bemannen. We kunnen het echt niet alleen…
Help ons alsjeblieft en neem contact op met
Stan Hompe (06 81 82 25 90)

Op 15 augustus hebben
we -samen met veel
bevriende muzikanten
en bekenden- afscheid
genomen van onze
overleden klarinettist
Jos Driever. Tijdens de
herdenking hebben
Hot & Sweet en de
Old Iezer Jazzband samen enkele passende
nummers gespeeld. Wij denken graag
terug aan de 18 jaren waarin Jos deel heeft
uitgemaakt van onze band.
-Nick Smit
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Good Time Jazz Deventer
Ol Stars Jazzband
Aanvang 15.00 u. Entrée € 5

www.fermerie.nl
Doe Jazz Doetinchem
Farm House Jazz & Bluesband
Aanvang 14.30 u. Entrée € 10

www.doejazz81.nl
Triangle Jazzclub Apeldoorn
The Dutch All Stars Jazzband
Aanvang 14.30 u. Entrée € 10

www.trianglejazzclub.nl
Storyville Jazzclub Arnhem
Miss Lulu White’s Red Hot
Creole Jazzband
Aanvang 20.00 u. Entrée € 5

www.storyville-jazzclub.nl

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. 0575- 28 31 18 54

