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OLD IEZER-NIEUWS

JAZZ AT THE PEACOCK:
ZEVEN OPTREDENS MET
TWEE TOPCONCERTEN!
We hebben de laatste tijd diverse keren het
verzoek ontvangen het Peacock-programma
at the
wat uit te breiden. Veel bezoekers vinden
Peacock
zes concerten wat magertjes, ook in verge
lijking met het programma van andere clubs.
Op onze laatstgehouden bestuursvergadering
hebben we die wens nog maar een keer op tafel gelegd en
ons om te beginnen afgevraagd waarom we eigenlijk niet
meer concerten bieden. Het antwoord: we zijn unaniem
van mening dat juni, juli, aug en sept. minder geschikt zijn
voor een middagje Peacock. Veel van de bestuursleden en
vrijwilligers zijn op vakantie en datzelfde geldt voor aan te
trekken muzikanten. Moeilijk om de organisatie te regelen
en nog moeilijker om geschikte bands te vinden dus. En ook
het risico dat een van deze concerten valt op een dag waarop
de mussen dood van het dak vallen en er dientengevolge
geen kip komt opdagen, willen we absoluut niet lopen...
Resteren oktober en mei. Ons 3-daags festival wordt
(inmiddels voor de 4e keer) gehouden in het laatste
weekend van oktober. Dat er een week voor die tijd niet
gepeacockt wordt, behoeft geen nader betoog. Maar mei
dan? Wat is er mis met mei? Helemaal niets, vonden wij,
opnieuw unaniem. En dus gaan we komend seizoen van
zes naar zeven concerten. Twee daarvan zijn topconcerten.
Van tijd worden we door leden getipt een bepaalde band
naar Zutphen te halen. Soms staan die bands al op ons
verlanglijstje maar is ons gebleken dat hun gage net boven
ons budget ligt. Voor die gevallen willen we twee keer per
jaar een topconcert op het programma zetten met een (licht)
verhoogde prijs: €10,- i.p.v. € 8,50. Op die manier kunnen we
de kwaliteit van onze serie Jazz at The Peacock wat verder
opkrikken, zonder de algemene entreeprijs te verhogen.
Met een beetje geluk kunnen we in de volgende Jazz & So
ons programma 2018/2019 presenteren.

Na een korte winterbreak,
zijn we er weer helemaal klaar
voor en gaan we met frisse
moed aan de eerste concerten
van 2019 beginnen.
Onze komende optredens:
zo 10 feb 14.30 u. Vrolijke Frans Broek
zo 17 feb 14.30 u. Champ Aubert Driebergen
zo 7 april 14.00 u. Good Time Jazz Deventer
zo 14 april 14.30 u. Jazz & So Zutphen
vr 17 mei 20.00 u. Storyville Jazzclub Arnhem
Welkom allemaal!
-Nick Smit
CONCERTAGENDA JAZZ KRING OOST

Dit is de laatste keer dat wij
een klein artikeltje wijden
aan de gezamenlijke agenda
van de jazzclubs van Jazzkring Oost; in het
vervolg zenden wj deze agenda bij iedere
nieuwsbrief en zullen we alleen in de
mailtekst bij de nieuwsbrief nog op deze
agenda wijzen. Alleen bijzondere concerten
krijgen een speciale vermelding.

It’s Time For Jazz
Ook het programma van It’s Tîme for Jazz
(de nieuwe naam van Jazz at the Tower),
sinds kort actief in de gewelvenkelder van
Uffies Pub op, Houtmarkt 71. en geöriën
teerd op moderne jazz, zullen we met iedere
nieuwsbrief blijven meesturen.

De ned. jazzkalender

Deze gaan we niet met met iedere nieuws
brief meesturen, maar moet je zelf even
opzoeken: www.jazzkalender.nl. Je vindt
er een uitgebreide lijst van jazz in diverse
stijlen, keurig gerangschikt per dag en per
provincie. Helaas voor ons ligt het accent
(nog)een beetje op het westen, maar des
ondanks is het zeker de moeite waard deze
site regelmatig te raadplegen. Noteer het
ergens heel goed en doe er je voordeel mee!

