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Het jaar 2012 zit er al weer bijna op en dat betekent dat we
bijna kunnen beginnen aan ons jubileumjaar. In juni 1988 werd
Champagne Charlie opgericht en dat betekent dat we komende
zomer 25 jaar bestaan. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid
vieren, maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer.
Eerst is er nog een aantal bijzondere concerten in december.
Op 12-12-12 nemen we voor de laatste keer deel aan de
bluessessie in Desafinado te Middelburg. Daar hebben we de
afgelopen vijftien jaar met heel veel plezier aan meegewerkt.
Op 15 december geven we een speciaal eindejaarsconcert in
“Het Podium van Zaamslag”.
Dan is er de 20e december nog de presentatie van “Songs of
the Heart”: een reeks themaconcerten in De Spot, waaraan
regelmatig leden van Champagne Charlie zullen deelnemen.
Ook daarover later meer.
We openen het nieuwe jaar met het traditionele
nieuwjaarsconcert in De Mug in Middelburg op 2 januari.
Zondagochtend 6 januari zijn we een uur lang te gast bij OVT,
het radioprogramma van de VPRO over geschiedenis
(Radio 1 tussen 10.00-1200 uur). Daar spelen we songs van
Woody Guthrie.
We gaan ook een opname maken van ons speciale “Songs To
Woody” programma en waarschijnlijk volgen er nog Woody
tributes in Porgy & Bess in Terneuzen en in Gent.
Op 16 februari staan we weer in het Spiegeltheater in
Middelburg en ook dat is inmiddels een traditie aan het worden.
Op 4 april – we hebben het al eerder gemeld - spelen we,
samen met o.a. Colin Linden, in Wenen tijdens een speciaal
concert ter ere van de 65 verjaardag van Hans Theessink.
Ook bij de jazzliefhebbers zijn we populair.
Door de leden van de stichting Doctor Jazz in Wageningen zijn
er uit een hele reeks orkesten vijf bands gekozen om op 13
april te spelen op het 50-jarig bestaan. En wij zijn daar één
van!
We zijn ook gevraagd om op 21 september een concert te
verzorgen op het hoofdpodium van Jazz By The Sea in
Domburg.

Bovendien heeft de Stichting International Jazz Festival
Middelburg te kennen gegeven dat ze ons gezamenlijk
schoolconcertenproject een vervolg wil geven.
Geïnteresseerde scholen kun zich ook bij ons melden.
Dus: never a dull moment!

We wensen iedereen een gezond en muzikaal 2013 en hopen
jullie ook weer in het nieuwe jaar tegen te komen bij een van
onze concerten. Kijk geregeld even naar onze agenda op
www.champagnecharlie.nl

