EEN UNIEK BOEK !

HONKY TONK JAZZ CLUB DENDERMONDE
50 JAAR JAZZTRADITIE IN VLAANDEREN
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50 JAAR, 2.300 CONCERTEN, 500.000 BEZOEKERS
De Honky Tonk jazzclub is misschien niet zo bekend als het Ros Beiaard of
pater De Smet, maar ook zij heeft Dendermonde in binnen- en buitenland
op de kaart gezet. In haar vijftigjarige bestaan heeft de club 2.300 concerten georganiseerd en bijna een half miljoen jazzliefhebbers over de
vloer gehad. Rasmuzikanten uit New Orleans staken de oceaan over enkel
en alleen om in Dendermonde op te treden. Honky Tonk had ook genoeg
uitstraling om wereldsterren als Ray Charles, Fats Domino en B.B. King te
strikken. Nog altijd is “den bunker”, het iconische clublokaal, bij ieder concert tot de nok gevuld.

Een historisch boek - mis het niet !

VIJFTIG JAAR JAZZ IN DENDERMONDE
heeft historische muzikale momenten, een hoop sterke verhalen en
een schat aan fotomateriaal opgeleverd. Om niets van die
geschiedenis te laten verloren gaan, de vele bezoekers van de club,
de festivals, de concerten en de kroegen- en boottochten hun herinneringen te laten herbeleven en de jazzliefhebbers inzicht te geven
in de New Orleans jazz stijl en zijn ontwikkeling in Vlaanderen is
dit een uniek en niet te missen boek.
224 pagina's - 21,5 bij 28,5 cm.
Op de keerzijde verneemt u hoe u intekent
op deze historische uitgave.
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50 jaar, 2.300 concerten,
500.000 bezoekers.
De Honky Tonk jazzclub is misschien niet
zo bekend als het Ros Beiaard of pater
De Smet, maar ook zij heeft Dendermonde
in binnen- en buitenland op de kaart gezet.
In haar vijftigjarige bestaan heeft de club
2.300 concerten georganiseerd en bijna
een half miljoen jazzliefhebbers over de
vloer gehad.
Rasmuzikanten uit New Orleans staken de
oceaan over enkel en alleen om in
Dendermonde te spelen. Honky Tonk had
ook genoeg uitstraling om wereldsterren als
Ray Charles, Fats Domino en B.B. King te
strikken. Nog altijd is “den bunker”, het
iconische clublokaal, bij ieder concert tot
de nok gevuld.
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U kan voorintekenen voor 15 augustus 2016 tegen 35 €

(± 20% beneden normale verkoopprijs van 45 €) + 5 € verzendingskosten = 40 €
door storting op rekeningnummer BE49 4428 6650 5171 van Honky Tonk Jazz Club vzw
Dendermonde, met vermelding van uw naam en volledig adres.

U kan voorintekenen voor 15 oktober 2016 tegen 40 €

(± 10% beneden normale verkoopprijs van 45 €) + 5 € verzendingskosten = 45 €
door storting op rekeningnummer BE49 4428 6650 5171 van Honky Tonk Jazz Club vzw
Dendermonde, met vermelding van uw naam en volledig adres.
U kan de verzendingskosten vermijden door het boek af te halen in het Jazz Centrum,
Leopold II Laan 12 te Dendermonde op weekdagen tussen
15 en 30 november 2016 van 10 tot 12 u.
Doch steeds uw naam en volledig adres vermelden bij storting.
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Leopold II Laan 12a - 9200 Dendermonde
info@honkytonk.be - www.honkytonk.be

Vertantw. uitgever: Honky Tonk Jazz Club vzw - niet op de openbare weg gooien
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Vijftig jaar jazz in Dendermonde
heeft historische muzikale momenten, een
hoop sterke verhalen en een schat aan
foto-materiaal opgeleverd.
Om niets van die geschiedenis te laten verloren gaan, de vele bezoekers van de club,
de festivals, de concerten en de kroegenen boottochten hun herinneringen te laten
herbeleven en de jazzliefhebbers inzicht te
geven in de New Orleans jazz stijl en zijn
ontwikkeling in Vlaanderen is dit een uniek
en niet te missen boek.
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