
 
Jaargang:32  Nr. 5 feb .2013        

Voor feesten, koffietafels 

en vergaderingen 
Feesten vanaf € 17,95 a.i. 

www.amicitiahoensbroek.nl 

Markt 9-10 Hoensbroek 

045212999, 0611332365 

 
Karnaval 2013 is weer voorbij. Het 
goede weer droeg bij aan uitbundige 

optochten waarin dit jaar de prachtig 
uitgedoste groepen opvielen terwijl de 
praalwagens steeds grote schijnen te 

worden. In ieder geval hebben zeer 
veel mensen zich weer uitstekend 

vermaakt. Na een week vol 
Karnavalsmuziek is het ook wel weer 
prettig om van een goed jazzconcert 

te genieten zoals  
 
ECHOES OF NAWLINS. 

 

 
 
De band speelt de New Orléans jazz 
in een geheel nieuwe Jazz stijl, 

waarbij bekende  maar ook minder 
bekende nummers goed 

gepresenteerd worden. Vooral de 
variatie in de verschillende nummers 
is prachtig. Hans- Peter Schüller heeft 

deze formatie tot iets unieks gemaakt 
met op trompet en flugelhorn 

Susanne Riemer en Danh Thai op alt- 
en tenorsax  De ritmegroep bestaat 

uit Johannes Vos op bas en Gerd 

Breuer op drums en percussie, Zij 
geven alle mogelijkheden aan de 

pianist Peter Schüller om zijn 
solokunsten te laten horen. Jonge 

muzikanten die de kans krijgen en 
nemen om jazz te spelen zoals zij dat 

voelen. 
Op zondag 24 februari, aanvang 
14.00 uur is deze band te vinden op 

het Jazzpodium  van onze club, 
Partycenter Amicitia op de Markt in 

Hoensbroek. Entree € 14,00. 
Verdere info”: oudestijljazzclub.nl 
 
RECENSIE MARDI GRAS JAZZBAND. 

The  Mardi Gras Jazzband uit 

Dendermonde was een goed begin van 

het nieuwe  jaar. Het publiek reageerde 

positief op de band en de band reageerde 

enthousiast naar het publiek. Waar vind je 

dit nog? Onze penningmeester maakte 

een terechte opmerking: “Deze band 

verdient meer publieke belangstelling”. 

Een band die het gehele palet van de New 

Orleans Jazz in één concert aan ons  

presenteerde. Zowel de blazers als de 

ritmegroep kregen aandacht om in 

verschillende  nummers  hun kwaliteiten 

tot hun recht te laten komen. 

Op piano Wim “Dix” Decommer  speelde  

met volle overtuiging, vooral het voorspel 

van de blues was het prachtig. Hier bleek 

eens te meer dat een échte piano beter 

thuishoort bij een Jazzband, dan een 

elektronische “piano”. Met een ferme 

stem gaf Wannes Van Mechelen kleur aan 

de bluesnummers. 

Ook bassist Paul  “Speedy” De Bock en 

drummer Rik Van Overstaeten 

kregen voldoende ruimte om hun 

muzikale kwaliteiten te tonen.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Jazz in de Regio: 

Vrij 08-03 The Zhulu’s N.O. Jazzband Int. Lazy River Jazzclub Gent  20.30u 

Zat 16-03 John Defferary & Zhulu’s Band Honky Tonk Dendermonde  20.00u 

Zon 17-03 Swinging Fundus Jazzband  Kurpark Terrassen Aken  11.00u 

Zon 17-03 The South Jazzband   Parkstad Theater Heerlen  11.30u 
Zat 06-04 32ste Internationale Jazznight Kasteel Hoensbroek   20.00u 

Vervolg recensie. 

 

De blazers onder leiding van natuurlijk 

“Papa” Paul Callebaut kwamen goed uit 
de muzikale verf. Vooral het vocale deel 

was goed verzorgd. Op een verhalende 

wijze gaf Paul, met muzikale begeleiding, 

uitleg over de gevolgen van de orkaan die 

New Orléans in 1925 trof. Het muisstille 

publiek luisterde geboeid toe en beloonde 

hem met een ovationeel applaus. Jan  

“magic” Coppieters voelde zich meer thuis 

op  klarinet dan op de sax. Zijn solos op 

klarinet waren zeer overtuigend. Met al-

leen ondersteuning van de ritmesectie 

maakte hij er iets bijzonders van. Michel 

Simons op trompet inspireerde de band 

met rustige en klankrijke solos. Deze 

avond werd op een spontane manier afge-

sloten door de blazers die de karnaval een 

duidelijke zet gaven met een muzikale 

rondgang door de zaal. Mardi Gras  

in de zuidelijke staten van Amerika lijkt al 

een beetje op onze carnaval, maar dan 

even wat anders. Het enthousiaste publiek 

verliet na  een geweldige middag voldaan 

het jazzhome. Cor Gisberts.    

 
JONGEREN ORKESTEN  

JAZZNIGHT 2013, 

 

TWOGETHER AND FRIENDS. 

In 2010 wonnen Simon Oslender en Jèro-

me Cardynaals als  “Twogether” het 

Prinses Christina Concours in Amsterdam. 

Sindsdien treden zij regelmatig op met 

veel succes als duo of met gastmuzikan-

ten. Deze Jazznight treden ze op met twee 

jonge Jazzmuzikanten uit de Euregio met 

als thema: “Ode aan Ray Charles”.    

Jèrome Cardynaals drums, Simon Oslen-

der piano,  Danh Thai sax en Justin van 

Uüm, bas. 

 

FAMILYGUYS. 

Een combo bestaande uit twee vaders met 

hun zonen. De vaders, professionele 

Musici, hebben hun muzikale genen over-

gebracht op hun zonen. Ondanks hun jon-

ge leeftijd, spelen zij als volleerde jazzmu-

sici die in de jazzmuziek hun weg weten te 

vinden. Frans Vink bas, Lennard Vink pia-

no, Henk Martens drums en Christian Mar-

tens sax. 

 

DANIEL KLOEKKE QUARTET.  

In het voorjaar van 2012 ontstond de ba-

sis van het huidige quartet. Er was meteen  

een connectie tussen de muzikanten wat 

betreft muzikale voorkeur en visie op mu-

ziek. 

In september werd het trio versterkt met 

saxofonist Jan Dijke. De stijl: standards, 

eigen werk, bebop en modern. Jan Dyke 

sax, Michalis Michalidis gitaar, Michel Hen-

quet bas en Daniel Kloekke drums. 

 

6 APRIL 2013 

32STE INTERNATIONALE 

JAZZNIGHT 
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