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Redactie: Fred van Eijsden
The b
eat
goes
on

!

FESTIVAL 2019 GESLAAGD,
VOORBEREIDINGEN 2020 GESTARTSTART

FACE-LIFT VOOR
BESTUUR JAZZ & SO
Het komt niet uit de lucht vallen, we waren het al een
tijdje aan het voorbereiden: ons bestuur is toe aan
verjonging en uitbreiding. Het gaat goed met de club:
een groeiend aantal vrienden, een bijzonder geslaagd
festival, steeds meer bezoekers bij Jazz at The Peacock en
een gezonde financiële basis, geven veel vertrouwen voor
de toekomst. Maar die hele zaak behappen met 3 man,
biedt –hoe snel en direct we ook konden werken- geen
garantie voor een stabiele toekomst. Daarnaast vinden
we unaniem dat een club die hard werkt aan verjonging,
dat ook binnen zijn bestuur moet nastreven. En zo zijn
we hard aan de slag om een wat jonger 5-koppig bestuur
te formeren. Fred van Eijsden (mede)oprichter van de club,
heeft besloten de voorzittershamer (per 1 november jl.)
over te dragen en zich per die datum (als bestuurslid)
bezig te houden met PR en muziekprogrammering.
Edwin Schaap, tot die datum secretaris is onze nieuwe
praeses, Ester Mulschlegel, neemt het secreariaat
over en met een 5e man zijn we “in onderhandeling”.
Alle ins en outs over deze verheugende ontwikkeling
volgen in “Info & So” van januari.

Ook dit festival kostte ons bloed, zweet
en tranen, maar bij het opmaken van de
eerste balans waren we het unaniem eens:
het was wederom de moeite waard! Lekker
weertje, lekker sfeertje en opnieuw meer
volk op de been. En dus gaan we onverdroten
door. Tijdens een hele dag evalueren,
(we noemen het –in navolging van het kabinetonze heisessie), hebben we een aardige waslijst
samengesteld van zaken die niet (helemaal)
goed gingen. Daar gaan we mee aan de slag om
volgend jaar nog beter voor de dag tekomen!
Noteer alvast de datum: 23/24/25 okt.

IN MEMORIAM: HANS BRINKMAN
Op 14 oktober jl
is onze goede en
trouwe vriend
Hans Brinkman
overleden. Hans
was een van de
mede-oprichters
van Jazz & So en
een toegewijde
medewerker.
Daarvoor was hij actief voor de Jazzsociëteit
Zutphen en de Old Iezer-vriendenclub
De Schroothoop. Hij vergezelde me vaak op
mijn zoektochten naar geschikte bands voor
The Peacock of het festival. Daarnaast was
hij druk doende alle –voor ons geschikteNederlandse jazz-bands in kaart te brengen.
Door zijn ziekte heeft hij dat nooit af kunnen
maken, maar van alles wat wel klaar is, maak
ik regelmatig dankbaar gebruik. We verliezen
met Hans een hele fijne vriend; bescheiden,
eerlijk, altijd goedgeluimd en vriendelijk, met
veel aandacht voor de ander en altijd luisterend
naar die ander. Zijn afscheidsbijeenkomst
stond –hoe kan het anders- geheel in het teken
van de jazz. We wensen de familie veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
F.v.E.

