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ONZEKERHEID TROEF,
SOMBEREN ZINLOOS…
We proberen onze nieuwsbrieven altijd te schrijven in een
positieve, blijmoedige toonzetting, maar deze keer werd dat
toch echt wel een beetje lastig. Maar we houden de moed
erin, somberen heeft geen zin; hier komt ie:

JAZZ AT THE PEACOCK
Na het annuleren van ons concert met The Four Stream Jazz
Band in december, gaat nu ook het optreden van The Bojangles
op 16 januari niet door. Die datum ligt te kort op de
persconferentie van 14 januari om nog alert te kunnen reageren.
Of 16 februari wel doorgaat valt op dit moment onmogelijk te
voorspellen, maar al te optimistisch moeten we ook daar maar
niet over zijn, temeer daar we die dag een Duitse band te gast
hebben: The New Orleans Jazzband of Cologne. En dat zou zo
maar extra belemmeringen kunnen opleveren. We houden jullie
op de hoogte.

FESTIVAL JAZZ & SO
Ook dit is vooral een kwestie van geduld en koffiedik kijken.
Ons festival is nu twee keer afgelast en de kans dat we eind
oktober ’22 opnieuw aan het begin van de zoveelste uitbraak
staan en ook 2022 de boeken ingaat als een festivalloos jaar, is
volop aanwezig. Tijdens onze “heidag” van 11 december jl.,
waarop we de koers voor de toekomst hebben besproken en >>

–waar nodig– bijgesteld, hebben we plan B geproduceerd, dat we binnenkort willen voorleggen aan
gemeente en ondernemersvereniging Zutphen.
Of realisatie daarvan gaat lukken, weten we niet.
Mocht dat wel zo zijn, dan lijkt het vooralsnog
onwaarschijnlijk dat dit festival nieuwe stijl al in
’22 van start kan gaan en moeten we ons op 2023
richten. Geen blijde boodschap dus; we moeten
het er mee doen en blijven hopen op betere tijden.
KALENDERJAAR JAZZ & SO GEWIJZIGD
Tot heden liep het kalenderjaar van Jazz & So van
1 november t/m 31 oktober. Dat gaat veranderen;
per 1 januari a.s. schakelen we –om praktische
redenen– over op het “normale” kalenderjaar.
Een gevolg daarvan is dat ook het programma van
Jazz at The Peacock, dat liep van augustus t/m juli,
gaat veranderen. Voor de vijf concerten van
augustus t/m december ’22 komt binnenkort een
aanvullend inlegvel.
NIEUWE TAAKVERDELING BESTUUR
Onze voorzitter Edwin Schaap ziet –door
gewijzigde werk- en woonomstandigheden– geen
kans meer om zijn taken als voorzitter naar
behoren te vervullen. Edwin blijft wel actief als
bestuurslid; hij wordt onze festival-coördinator.
Penningmeester Paul bleek bereid een dubbelrol te
gaan spelen en wordt ook voorzitter. Dat betekent
dat ons bestuur er als volgt uit gaat zien:
voorz./penningmeester:
Paul Tempelaars
secretaris:
Ester Mulschlegel
festivalcoördinator:
Edwin Schaap
Muzikale progr./PR:
Fred van Eijsden
Sponsorzaken:
vacant
Het bestuur van Jazz & So – Zutphen
wenst sponsoren, medewerkers en
alle vrienden:

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

