Zondag 26 november a.s., van 14.30 tot 17.30 uur, organiseert JASZ
in Hotel Arneville te Middelburg, een optreden van de:

Geachte JASZ donateur,
Als afsluiter van ons JASZ-jaar 2017 gaan wij terug naar de
oorsprong van onze club, n.l. een typische Oude Stijl Jazzband.
Zonder piano, want…., de toetsen zijn foetsie! Maar ook zonder
snair drum. Maar dan weer wel met washboard, basedrum en de
ouderwetse sousafoon waardoor sfeer uit oude tijden herleeft.
De band begon als looporkest op 22 maart 1992 maar speelde
daarna vooral als podiumorkest in jazzclubs en op festivals in
zowel binnen- als buitenland. Hoogtepunten hierbij waren
optredens in Dresden en Kiel (Duitsland), Lenk (Zwitserland)
maar zeker ook in eigen land zoals in Tilburg, Breda, Terneuzen
en Enkhuizen om maar enkele te noemen. De zeven muzikanten
staan garant voor een spetterende jazzmiddag en laten u, of u nu rustig zit te luisteren of met de beentjes
van de vloer bent, genieten van oude, tijdloze jazz.
De band staat onder leiding van Frans van Poppel op Banjo en wordt bijgestaan door Adri Baan op
Sousafoon, Henri van Boxtel op Washboard, Piet Kuiper op Klarinet en Saxen, Henk van Belkom op
Trompet, Ben Weeldenburg op Basedrum en Karel Meuwese op Tenorsax.
Wilt u vast een voorproefje? Ga dan voor een kennismaking vast naar onze website www.jasz.nl
De ongewijzigde toegangsprijzen zijn: Donateurs (2 personen) € 7.50 p.p., niet-donateurs € 15.00 p.p.
(Introducés hebben éénmalig toegang tegen de gereduceerde donateursprijs).
U kunt ook deze keer na afloop weer gebruik maken van het JASZ menu (zie hiervoor de aparte bijlage),
Omdat het najaar, dus wildseizoen is, kwam de bedrijfsleiding van Arneville met de suggestie u deze keer
een aantrekkelijk wildmenu te bieden. Wilt u hier gebruik van maken, (of uw andere menukeus), dan dient u
dit uiterlijk donderdag 23 november te reserveren. De kosten per menu zijn ongewijzigd € 12,50 p.p.
Reserveringen bij voorkeur per e-mail naar info@jasz.nl, of per telefoon bij uw secretaris Hans van
Kervinck (06-247 850 82). Ook kunt u zich aanmelden bij uw voorzitter Ron Geiger (0118-46 29 04). Graag
zien wij u op zondag 26 november a.s. om 14.30 uur in Hotel Arneville om te genieten van ons laatste
concert in 2017. Dus kom allen, u zult er geen spijt van hebben !
Met vriendelijke groet,
Uw bestuur.

Agenda 2018:
28 januari
2018: The Southern Pearl Jazzband
25 februari 2018:
? ?
25 maart
2018: Ol’Stars Jazzband

In de bijlage vindt u het
“Arneville JASZ menu”
voor deze middag.
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