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David Lukacs 

AANDACHT VOOR SUNSETSWING 

Na de jaarlijkse Jazznight weer een knal-

ler in onze club, een Nederlandse forma-

tie van vijf muzikanten die volle aandacht 

verdient. Grote inspirators voor de band 

zijn jazzgrootheden t.w. Fred Allen, Ben-

ny Goodman, Fats Waller en Count Basie.  

“Muziek uit het hart”, zo wordt deze jazz-

stijl gekenmerkt, waarbij de ritmegroep 

uit perfecte muzikanten bestaat die in 

verschillende bands hun sporen en tonen 

verdiend hebben. Muzikanten uit de Bre-

dase Jazzwereld. Bart Goosen op bas, 

Fred Weller drums, en Wouter Nouwens 

gitaar. De blazers zijn: op cornet Carlo 

van Bijsterveld en de uit België afkomsti-

ge trombonist Philippe de Smet. Muzikan-

ten die geen onbekenden zijn in de Ne-

derlandse Jazzwereld. 

Voor deze avond hebben we bij deze 

mooie formatie nog een muzikant met bij-

zondere kwaliteiten: DAVID LUKACS. Een 

jonge klarinettist die in verschillende for-

maties gezichtbepalend is. David heeft 

een fulltime klarinet studie gevolgd aan 

het Conservatorium in Den Haag. Daarna 

geweldige optredens bij de 4BEAT6 tij-

dens het North Sea Jazzfestival, optre-

dens met BEAU HUNKS en een T.V pre-

sentatie in het programma VRIJE GELUI-

DEN. 

Met het optreden van SUNSETSWING zet-

ten wij in de club een goede traditie voort  

door ook na de jaarlijkse JAZZNIGHT een 

bijzondere band te presenteren. 

Dus zaterdag 28 april is een swingende 

avond, vanaf 20.30 uur in het Partycenter 

Amicitia op de Markt in Hoensbroek. En-

treeprijs € 14,00, donateurs € 9,00. 

Verdere info: www.oudestijljazzclub.nl 

 

Koffie/lunchconcert in ‘Spiegelzaal 

Golden Tulip’ met New Orleans Jazz 

in ander jasje. 

Wie kent niet de wieg van de Jazz. New 

Orleans of “Nawlins”, zoals de inwoners 

hun stad noemen. Muziek uit deze Stad 

wordt inmiddels 100 jaar aangezien als 

culturele bijdrage aan Amerika. New 

Orleans muziek: Jazz, Blues, Gospel, Afro-

amerikaanse muziek, Funk, Rhytme and 

Blues. Echoes Of Nawlins spelen deze 

muziek op een eigentijdse wijze. Ze zijn 

geinsprireerd door toppers als Leroy 

Jones, Craig Klein, Nicolas Payton, Harry 

Connick jr. Een belangrijke impuls voor de 

sound van de Echoes of Nawlins vormt de 

muziek van de Dirty Dozen Brassband, die 

op revolutionaire wijze de Orleans Jazz 

met Pop, Funk-, Soul-, en Bebobinvloeden 

vermengde.  

Zie pag.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jazz in de regio. 

Zon 22-04 Jazzit     Bungalowpark Landal Vaals  14.00u 

Zon 06-05 Rod Mason and his Hot Five  OSJE Eindhoven   15.00u 

Zat 12-05 Jazz Battaklang   Honky Tonk Dendermonde   

Zon 13-05 The Revivalists   Hotel Tulip Inn Heerlen  11.30u 

Zat 26-05 Rudy Balliu Society Serenaders Amicitia Hoensbroek   20.30u 

 

Naast de invulling van de koffieconcerten 

in Parkstadtheater Heerlen staat “Oude 

Stijl”Jazzclub Zuid Limburg ook achter de 

organisatie van dit concert. Zie voor meer 

info www.oudestijljazzclub.nl  

Golden Tulip, Emmaplein Heerlen 

aanvang: 11.30 uur 

entree: ˆ 15,00 (incl. hapjes) 

 

 
Echoes of Nawlins 

 

JAZZNIGHT 2012. 

Het is weer voorbij die mooie avond, zal 

zonder twijfel gezegd zijn door veel 

aanwezigen op deze 31ste editie in het 

sfeervolle Kasteel Hoensbroek. Niet eerder 

hebben we zoveel positieve reacties gehad. 

Het was dan ook op 3 fronten goed raak. 

Het begon met de junioren die zó goed en 

spontaan speelden dat het publiek niet 

tevreden was met 45 minuten en er dus 

toegiften moesten komen. Daardoor begon 

het hoofdprogramma iets te laat. De 

professionals konden het succes van de 

junioren niet op zich laten zitten en 

brachten een ongekende kwaliteit aan New 

Orleans jazz, Gipsy jazz en Swing ten 

gehore. 

Het publiek liet zich niet onbetuigd en 

waardeerde zowel het samenspel als de 

solistische optredens ruimschoots met 

applaus.  

Apart ingaan op de drie orkesten: The 

New Orleans Roof Jazzmen, het Quintet 

Joscho Stefan en de International 

Swingband van Antoine Trommelen is 

eigenlijk niet nodig. Het was allemaal 

geweldig goed! 

De aparte stijl en klanken van de diverse 

orkesten trokken de juiste liefhebbers naar 

het juiste podium en daar hebben zij in 

volle zalen tot in de kleine uurtjes hun 

hart kunnen ophalen. Tot volgend jaar. 

 

 
 

The New Orleans Jazzmen feat. Patrick 

Artero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oudestijljazzclub.nl/
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