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34e INTERNATIONALE "BRAND" JAZZNIGHT 

 
Kasteel Hoensbroek 28 maart 2015 

 
v.a. 19.30 uur 

 
Wederom heel verschillende jazzstijlen bij de komende jazznight. 
 
DAVID LIVINGSTONE JAZZ MESSENGERS en THOMAS L'ETIENNE  
In de classic jazz is de NO-stijl natuurlijk altijd vertegenwoordigd.  Dus ook op deze 
jazznight. Op uitnodiging van de jazz messengers is THOMAS L'ETIENNE (D) ook 
aanwezig. Sinds vele jaren één van de belangrijkste Europese rietblazers in de New 
Orleans jazz-stijl maar is inmiddels ook een fervent vertolker van de Choro. 
Choro is een van de oudste vormen van van Braziliaanse cultuurmuziek en kan gerust 
de ziel van de Braziliaanse muziek genoemd worden. De choro is vooral instrumentaal 
en kenmerkt zich door virtuoze en melancholieke melodieën  en tegen-melodieën met 
als ritmische basis de samba.  
De D.L.J.M. brengen ook nog een ode aan George Lewis en Mr. Acker Bilk. 
Het vocale gedeelte wordt verzorgd door Birgit Wijdemans. Vanaf haar 12e trad ze al 
met haar vader op. Ze is sessiemuzikant, zingt vele stijlen zoals Americana, Soul en Jazz 
en is ook in de Eindhovense Rock City Scene te horen/ 
Ze studeerde aan het Rotterdams Conservatorium . Haar stem vertolkt waar zij van 
houdt: van spetterend en groots tot kraakhelder en adembenemend klein. Wie luistert, 
hoort diepgang en passie in haar veelzijdigheid. Podium: grote zaal beneden. 
 
FRANK MUSCHALLE TRIO en STEPHAN HOLSTEIN 
Boogie Woogie is een gespierde pianostijl waarin jazz en blues samenkomen. 
Voornaamste kenmerk: De nadrukkelijke basfiguren van de linkerhand, waarop de 
rechterhand zo gevarieerd mogelijk improviseert.  
Vanuit een klassieke opleiding op piano heeft FRANK MUSCHALLE (D) zich ontwikkeld tot 
een van de beste vertolkers van die BOOGIE WOOGIE. Sinds 2001 vormt hij met de 
voormalige Mojo-Blues-Band-Muzikanten DANI GUGOLTZ (CH) en PETER MÜLLER (A) het 
FRANK MUSCHALLE TRIO. Het sublieme klarinetspel van STEPHAN HOLSTEIN (A) 
versterkt de formatie tot een top-act. Podium: kleine zaal (foyer) boven. 
 
Line up: MARK HUYNEN, JERÔME CARDINAALS en SIMON OSLENDER (D) Lonneke 
Beersma combo e.a. Lees verder 

Voor feesten, koffietafels 
en vergaderingen 

Feesten vanaf € 17,95 a.i. 
www.amicitiahoensbroek.nl 

Markt 9-10 Hoensbroek 
0455212999, 0611332365 



 
 

  
Van NEW ORLEANS tot GROOVIE JAZZ 
 
Op het derde podium spelen MARC HUYNEN, JOHANNES FLAMM (D), JEROME CARDY-
NAALS, SIMON OSLENDER (de laatsten ook bekend als het DUO TWOGETHER) met (afge-
studeerd) talent van het Conservatorium Maastricht zoals: JUSTIN VAN UHM en DIRK 
BOSMAN verschillende opeenvolgende jazzstijlen. Ook het Lonneke Beersma Combo is 
present. Het project als multi-style concert wordt mede ondersteund door het conservato-
rium Maastricht en vormt de line-up van de 3 workshops die eerder hebben plaatsgevon-
den. De ene keer krijgt goodman/armstrong attentie, daarna in bigbandbezetting wordt 
aandacht geschonken aan Count Basie en Duke Ellington en eindigt in de laatste set met 
groovy jazz.  
Het LONNEKE BEERSMA COMBO speelt swingende jazz in oude stijl met haar eigen 
bezetting speelt sfeervolle vertolkingen van de mooiste jazz-standards, geïnspireerd door 
Ella Fitzgerald tot Louis Armstrong. Kortom een zeer afwisselend programma met een 
enthousiaste combinatie van jong en ‘oud’ talent. Podium: Grote zaal boven. 
 

 
 

VEEL PLEZIER EN LUISTERGENOT OP DEZE JAZZNIGHT 
 
 
Spontane reactie. 
Hallo Robert Veen, 
Toen ons het bericht bereikte dat je toch wel behoorlijk ziek bent bekroop mij het 
gevoel,..ja, en wat nu? Maar je had dat al prima opgelost vanaf je ziekbed. 
Het liefst hadden we  je er gezond en wel bij gehad, maar helaas het lot besliste 
anders. 
De mannen hebben hun stinkende best gedaan, er een hele leuke middag van 
gemaakt en het publiek heeft zich goed vermaakt terwijl die arme Paul met zijn 
gouden tuba behoorlijk last had van zijn rug. Robert vanuit Limburg wensen wij 
jou van harte beterschap toe en een spoedig herstel. 
Veel sterke ook voor je vrouw. Met vriendelijke groet, 
Hans Jegerings. Muz. Com. Jazz club Zuid Limburg 
 

Jazz in de regio: 
Zat 04-04 Jazz Rabbits    Landal Hoog Vaals  14.00u 
Zon 12-04 Woodhouse Jazzband  Hurpark Terrassen Aken 11.00u 
Zat 25-04 N.O. Revival Stompers  Jazzclub Zuid Limburg 20.30u 
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