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Han Wouters  drums 

Béla Szaloky   trombone 
Jazzclub Zuid Limburg presenteert dit top-

orkest, dat u niet mag missen, op zondag 
30 april vanaf 14.00 uur in Auberge de 
Rousch te Heerlen.  

Entree: € 15,00, donateurs € 10,00. 
 

David Livingstone Jazz Messengers 
 
Recensie 

Leuke band, en ruime belangstelling! 
Anders dan in de aankondiging stond, trad 

niet Tom Goossen als trompettist op, 
maar de zeer marcante Bruno van 
Acoleyen. 

 

 
 

Zoals te doen gebruikelijk werden er 3 
sets gespeeld. Halverwege de tweede set 
werd een gospel aangekondigd. Dat is op 

een zondag niet zo gek. “It’s me oh Lord” 
luidde de titel. Ad van Beerendonk, die de 

diverse nummers aankondigde, riep deze 
titel met de nodige stemverheffing. Of hij 
meende dat de “Lord” een siësta hield, 

wie zal het zeggen. In elk geval werd het 
geheel zeer gepast gepresenteerd. Dat  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Harry Kanters feat Béla Szaloky 

Béla Szaloky is een virtuoze trombonist en 
trompettist uit Boedapest, Hongarije. Zijn 
stijl omvat zowel de traditionele Ragtime 

en Dixieland alsook de Swing en Bebop. 
Béla is al jaren de vaste trompettist van de 
Hongaarse DIXIE KINGS en de 

GRAMOPHONIA HOT JAZZ ORCHESTRA. 
Verder is hij de leider van het orkest van 

de Hongaarse POLITIE (de POLITIE BIG 
BAND Hongarije). 
 

 Bela Szalóky 
 

Béla speelde met vele jazz grootheden van 
over de hele wereld, zoals Joe Muranyi, 
Warren Vaché, Scott Hamilton, Frank 

Foster, George Benson, Mr. Acker Bilk en 
Frank Sinatra Jr. Zijn enorme beheersing 

van de trombone en trompet, evenals zijn 
heel vriendelijke uitstraling maakt elk 
concert een genot om mee te maken. Béla 

wordt deze middag bijgestaan door een 4-
tal musici uit de omgeving Breda die van 

wanten weten (en ook zeer actief zijn in 
het Breda Jazz Festival): 
 

Antoine Trommelen saxen 
Harry Kanters  piano 

Bart Wouters  bas 



Hoeve De Rousch 

Jazz in de Regio: 

Zon 23-04 Gumbo Jazzband    Café de Pieter Maastricht  16.00u 

Vrij 28-04 Appeltaart concert door Jörg Hegemann Parkstad Theater Heerlen  12.00u 

Zon 30-04 Trio Harry Kanters feat Bela Szalóky Auberge de Rousch Jazzclub ZL 14.00u 

Vrij 05-05 Sonja Mischor & Uwe Böttcher Duo  Aachener Kurpark Terrassen  20.00u 
Zat 20-05 Steven Troch Band (Blues)   Honky Tonk Club Dendermonde 21.00u 

gold overigens eigenlijk voor alle num-

mers.  Soms verbaas ik me over het ge-
mak waarmee de bandleden spelen. Er-
gens in het begin van de tweede set begon 

Bruno van Acoleyen, zo te horen heel 
voorzichtig wat te oefenen op z’n trompet. 

Maar dat was het toch niet, want geleide-
lijk aan gingen de anderen ook meedoen, 
totdat er een ferme sound de zaal in ging.  

In de derde set kwamen verschillende 
klassiekers aan de orde. Altijd leuk, die 

herkenning. De band doet ook aan verjon-
ging, stelden we vast. Frederick van den 
Berghe op drums, was net 3 dagen eerder 

45 jaar geworden. Hij reduceerde daarmee 
de gemiddelde leeftijd aanzienlijk. Maar hij 

paste desondanks prima in de groep. Ho-
pelijk staan ze spoedig weer in de pro-
grammering. 

 
Jan Duysens 
 
Parkstad Theater Heerlen 

 
Laatste appeltaart concert van dit seizoen 

in de schouwburg op vrijdag 28-04.  

Deze concerten worden georganiseerd door 

het Parkstad Theater Heerlen. 
Het Theater wordt hierin, voor wat het 
orkest betreft, geadviseerd door de pro-

grammeur van de Jazzclub Zuid Limburg. 
Jörg Hegemann, de internationaal bekende  

Boogie Woogie pianist treedt op in het 
Theater van 12.00 tot 13.00 uur. 
 

  
Jörg Hegemann Trio 
 

De toegangsprijs bedraagt € 14,50.  
Na afloop van het concert kunt u gratis ge-
nieten van koffie/thee met appeltaart.  
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