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  MEMBER OF EUREGIOJAZZ 

 

 

namen uit het verleden zoals Louis 
Armstrong. Sidney Bechet, Jelly Roll 
Morton, Bunk Johnson en vele 
anderen.. New Orleans, variërend van 
bluesnummers tot uptempo songs 
daterend uit een periode. 
Optredens zijn steevast feestjes 
waarbij de interactie met het publiek 
een belangrijke rol speelt: er wordt 
gedanst, meegezongen en gelachen. 
De muziek wordt gebonden door de 
ritmegitaar die de link legt tussen 
blazers- en ritmesectie. Veel nummers 
worden opgeluisterd met zang, die 
door verschillende bandleden voor hun 
rekening wordt genomen, waarbij niet 
alleen de refreinen maar ook de 
coupletten ten gehore worden 
gebracht. 
Kortom: schuif aan bij deze exotische 
dis en neem uw kans. 
Toegangsprijs € 15,00, donateurs € 
10,00. 
 
Na genoten te hebben van het 
optreden kunt u naar believen gebruik 
maken van het door Auberge de 
Rousch aangeboden 3 gangen jazz 
menu. 
Aangeboden als jazzarrangement 
(concert plus diner) betaalt u € 38,00, 
donateurs betalen € 33,00.   
Vóór aanvang van het concert kunt 
hiervoor reserveren aan de kassa. 
 
 

Welkom in het nieuwe seizoen. 
 
Zondag 25 september starten we het 
nieuwe seizoen met de Gumbo 
Jazzband uit Maastricht. Op 30 oktober 
gevolgd door een optreden van de Sun 
Lane Ltd Jazzband uit Aken. Het 
euregionale karakter van onze club 
komt hierdoor tot zijn recht.  
 
The Gumbo Jazz Band 
 
Het woord Gumbo in de bandnaam 
verwijst naar een pikant gerecht uit het 
zuiden van de VS. Het is een kruising 
tussen een soep en een stoofschotel: 
een feestmaaltijd in een kom. Okra, 
een groentesoort, bindt de saus. 
  

 
 
De Gumbo Jazz Band speelt spannende 
muziek uit eind 19e eeuw tot de 
dertiger jaren vorige eeuw. Wij laten 
ons daarbij inspireren door grote 



 
 

 Donateurs 
 
De periode voor aanvang van een 
nieuw seizoen is voor het bestuur een 
spannende tijd. Dan is het moment 
gekomen dat de penningmeester de 
brieven verstuurt aan de donateurs 
("leden" van de jazzclub) met het 
verzoek de donatie (contributie) naar 
de club over te maken. 

 
 
Concertdata voor het seizoen 
2016-2017 : 
 
28-09, 30-10, 27-11, 28-01, 20-04 en 
28-05. 
Alle concerten zijn op zondag 14.00 
uur in Auberge de Rousch. Gelukkig waren ook dit jaar de reacties 

weer dermate positief, dat met een 
gerust hart aan een nieuw seizoen kon 
worden begonnen. 

De maand maart 2017 wordt nog inge-
vuld met een Jazznight of een regulier 
concert. 

Op deze plaats willen wij dan ook 
iedereen bedanken die het mede 
mogelijk gemaakt heeft, dat we onze 
activiteiten kunnen continueren.  

 
Wat vindt u zoal op onze website:  
www.jazzclubzuidlimburg.nl? 
 

 Misschien kijkt u regelmatig, geweldig. 
Misschien heeft u hem nog nooit gezien 
en toch is het de moeite waard om de 
creatie van ons bestuurslid Ger Bruns 
te bekijken. Wij zijn trots op zijn werk. 
Op de openingspagina vindt u zoals dat 
hoort o.a. een woord van welkom, een 
foto van onze jazzhome, een vermel-
ding van het e.v. concert en een kolom 
van onze sponsoren. Onder de knop 
Jazzclub vindt u de algemene gegevens 
van de club. De overige knoppen spre-
ken voor zich en geven u verdere in-
formatie. Onder de knop archief vindt u 
de verschenen nieuwsbrieven en onder 
historie van de eerste 25 jaar van onze 
club,verzameld door oud voorzitter Jan 
de Baar. Het is geen must maar een 
gelegenheid om de club beter te leren 
kennen.  

Het is een uitgelezen moment om aan 
het begin van een nieuw seizoen 
donateur/lid te worden van de jazzclub. 
De voordelen die dat oplevert worden 
dan maximaal benut. 
Voor 1 persoon bedraagt de bijdrage    
€ 25,00. Voor 2 personen € 40,00. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als 
u onze club, in de unieke locatie van 
Auberge de Rousch, wilt aanbevelen bij 
uw vrienden en bekenden. 
 
Sponsors 
 
Wij zoeken sponsors, groot of klein, die 
uit sympathie of liefhebberij in de 
jazzmuziek, onze jazzclub willen 
ondersteunen. Misschien in uw 
relatiekring? Voor mogelijkheden mail 
naar: seuren@jazzclubzuidlimburg.nl

 

Jazz in de Regio: 
Vrij 23-09 The Julians N.O. Jazzfriends Lazy River Jazzclub, Gent  20.30u 
Zon 25-09 Gumbo Jazzband   Auberge de Rousch Heerlen  14.00u 
Zat 01-10 Leroy Jones and Friends Honky Tonk Dendermonde  20.30u 
Zon 30-10 Sun Lane Ltd Jazzband  Jazzclub Zuid Limburg de Rousch 14.00u 
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