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31E “BRAND” INTERNATIONALE JAZZNIGHT IN KASTEEL HOENSBROEK 31 MAART  

 
De ‘Brand’ Internationale Jazznight heeft 

aan het begin van haar 7e lustrum weer 

een uitstekend programma in petto voor 

liefhebbers van goede jazz. Internationaal 

bekende jazzmuzikanten hebben de weg 

naar kasteel Hoensbroek weten te vinden.  

Inmiddels is bekend van de ‘Oude Stijl’ 

Jazzclub Zuid Limburg, de organisator 

achter dit evenement, dat zij ook aan 

talentvolle jeugd, een podium bieden.  

HOOFDPROGRAMMA: 

Joscho Stephan Quintet. 

De wortels van deze formatie liggen 

duidelijk bij de Gipsy Swing van Django 

Reinhardt en Stephane Grappelli. De 

grote variatie van verschillende 

jazzinvloeden zijn goed te horen bij dit 

quintet, dat op veel festivals in Europa en 

de USA aanwezig is. De Western Swing-

phase heeft een duidelijk stempel gedrukt 

op de muziek die gespeeld wordt op het 

Chet Atkins festival in Nashville. Denk 

daarbij aan de bekende “West Coast 

Blues”. Kwaliteit en levenslust zijn de 

kenmerken van deze band die de 

jazzlegende van Wes Montgomery 

gestalte geeft, waarbij de akoestische 

gitaar op de voorgrond staat. 

Een Gipsy-swing formatie die het interna-

tionale repertoire uitstekend beheerst. 

Antoine Trommelen met  

INTERNATIONAL  SWINGBAND. 

Swing is de essentie van de jazz. 

De band is voor deze gelegenheid speciaal 

geformeerd door Antoine Trommelen op 

sax, met muzikanten die in de internatio-

nale swingstijl geen onbekende zijn. 

Met topper Enrico Tomasso (GB) trompet-

tist bij “The Pasadena Roof  Orchestra” en 

Joe Wulf (D) op trombone heeft de Band 

een perfecte blazersgroep. Niet te verge-

ten pianist Harry Kanters, die de swingstijl 

perfect beheerst. 

De ritmegroep bestaat verder uit Bart 

Wouters, bas en Bernard Fleger (D) op 

drums. De swingstijl die rond de 30-er 

jaren begon en nu steeds meer doorklinkt 

in de goede jazzensembles, zo ook in deze 

formatie.. 

The New Orléans Roof Jazzmen. 

O.l.v. klarinettist Pierre Claessens geeft 

deze band al meer dan veertig jaar ge-

stalte aan de New Orléans stijl. Liefheb-

bers van deze pure jazz vorm komen met 

deze band voldoende aan hun trekken. Als 

gast is bij deze Belgische formatie de wel-

bekende uit Partijs afkomstige trompettist 

Patrick Artero. Solisten voor spannende 

improvisaties zijn o.a. Vincent van Elferen 

en Bruno van Acoleyen en in de ritme-

groep Paul Brandes en Philip Desmet. In 

de wijze waarop zij bekende en minder 

bekende nummers voor het voetlicht 

brengen spreekt hun grote liefde voor de 

New Orleans stijl. 

De oorspronkelijke gecontracteerde 

trompettist Wendell Brunious heeft op 03 

maart zijn hele Europa tournee afgezegd 

en wij denken, samen met de Roof, in 

Patrick een uitstekende vervanger te 

hebben gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAZZ IN DE REGIO: 

Zat 31-03 31ste Internationale Jazznight Kasteel Hoensbroek     20.00u 

zon 15-04 Echoes of Nawlins (D) Tulip Inn Hotel, Wilhelminaplein1, Heerlen   11.30u 

zon 22-04 Blues Delivery   Kurpark Terrassen Aachen    11.00u 

zat  28-04 Sunset Swing    Jazzhome Amicitia, Hoensbroek   20.30u 

zon 13-05 The Revivalists  Tulip Inn Hotel, Wilhelminaplein 1, Heerlen  11.30u  

 

VOORPROGRAMMA met jeugdige talentvolle 
muzikanten; velen hebben hun roots in de 
regio. 
Young tribute to Louis Armstrong 
Jérôme Cardinaals, voor insiders reeds bekend 

van een optreden op de 25e jazznight (zie foto) 
en samen met Simon Oslender  latere winnaars 
(2010) van o.a. de publieksprijs van het Prinses 
Christina Jazz Concours in Amsterdam.  Samen 
met Justin van Uum, winnaar van de Eujazz 
Award 2011 spelen zij de muziek van de 
beroemdste jazzmuzikant aller tijden: 

Louis Armstrong. 

 
 
Esther van Hees kwartet 
Met andere conservatoriumstudenten uit Tilburg 

en Utrecht, die ook al bij individuele optredens 
in de prijzen gevallen zijn, klikte het meteen. 
Esther van Hees en Robert van der Padt hebben 
o.a. in juni 2011 tijdens het internationaal 
jazzfestival in Middelburg de prijs gekregen van 
de best aankomende jazztalenten. Met 

drummer Tom Nieuwenhijse en Michel 
Labruyère op contrabast vormen zij een zeer 
talentvol kwartet. 
Stephan Franssen en band  
Stephan Franssen, slechts 20 jaar oud en 

student aan het conservatorium in Amsterdam, 
brengt samen met zijn band een Tribute aan de 
eerste generatie jazzdrummers van New 

Orleans. Hij studeert bij Martijn Vink, Marcel 
Serierse en Lucas van Merwijk.  
Het is weer volop genieten op 31 maart a.s. in 
het Kasteel Hoensbroek. 
Kassaprijs € 29,00. Donateurs € 20,00.  
Voor voorverkoop en meer informatie zie:  
www.oudestijljazzclub.nl en onze flyer. 
 
JAZZ-LUNCH-CONCERT OP ZONDAGMIDDAG 

De tijd schrijdt voort, ook voor liefhebbers van 

traditionele jazz. Er komen dan ook regelmatig 
berichten binnen dat men moeite heeft met het 
bezoeken van avondconcerten. Om ook dié 
jazzliefhebbers tegemoet te komen en hen ook 
de gelegenheid te geven om overdag een  goed 

jazzconcert bij te wonen, heeft onze jazzclub 
besloten een proef te doen met twee extra 
concerten die gehouden worden op zondagen 
om 11.30 uur in de maanden april en mei in: 
Hotel Tulip Inn Heerlen City Center, 
Wilhelminaplein 1 te Heerlen. 
Het eerst optredend orkest is: Echoes of 

Nawlins (classic jazz), een uitstekende 
formatie uit Duitsland. De kwaliteit van deze 
middagconcerten staat op hoog niveau zoals u 
dat van onze club gewend bent. Bij voldoende 
belangstelling zullen wij overwegen om hier in 

de toekomst een gewoonte van te maken. De 
cyclus van zaterdagavond concerten vindt 

gewoon doorgang. Wij hopen hiermee veel 
jazzliefhebbers een plezier te doen. Het eerste 
concert vindt plaats op 15 april 2012 om 11.30 
uur.  De entreeprijs bedraagt € 15,00 inclusief 
lunch hapjes. Deze prijs geldt voor alle 
bezoekers. Zie verder op onze website: 

www.oudestijljazzclub.nl en 
www.tulipinnhotelcitycentre.nl  
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