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tempo speelde de band de eerste 60 minuten 

tot de eerste rustpauze vol. 

 

 
 

Behalve dat Bart Brouwer een geweldige 

trombonist bleek te zijn, liet hij ook nog horen 

een aardig stukje te kunnen zingen. 

Bruno van Acoleyen maakte zijn faam als 

grootheid in de classic jazz volledig waar. Met 

zijn trompetspel en vocale bijdrage was hij, 

als zo vaak, een stuwende kracht in de band. 

En dan niet te vergeten op klarinet John 

Defferary met een staat van dienst om u 

tegen te zeggen. Hij speelde o.a. bij de 

legendarische band van Trevor Richards, Papa 

Bue’s Viking Jazzband uit Zweden en de Chris 

Barber Jazzband. Zijn bijdrage: een 

humorvolle presentatie en fantastisch 

klarinetspel in zijn heerlijk uptempo nummer 

Red Wing en op speciaal verzoek: Petit Fleur. 

De ritmesectie met Hans Martin op banjo, 

Georg Derks op piano, Markus Daniels op bas 

en de leider van de band, de altijd goedlachse 

Reinhard Kupper op drums. 

speelde stevig maar ook ingetogen en maakte 

van het concert een harmoniërend optreden. 

Met vele mooie nummers, o.a. Tuxedo, Over 

The Waves werd de middag alleen maar 

mooier en kregen we zowaar een danspaar op 

de vloer.  

Ja, en dan is een zondagmiddag zo voorbij. 

Het was een prachtig slot van het jazzseizoen 

2016-2017. Wij verheugen ons al op het 

volgende seizoen. 

Fijne vakantie. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Beste donateurs/jazzvrienden 

 

Het seizoen 2016-2017 is zowel voor de club 

als voor de bezoekers en liefhebbers goed 

verlopen. Daarvoor past een woord van dank 

aan al onze bezoekers. Het betekent ook dat 

wij weer druk bezig zijn met het volgende 

seizoen. De flyer van de eerste 3 concerten is 

al gereed en voor een deel verspreid. Laat het 

ons weten via het contactformulier van de 

website:  

( www.jazzclubzuidlimburg.nl/contact-2/ ) 

indien u meerdere flyers voor vrienden en 

bekenden wilt ontvangen.   

We zijn weer toe aan het jaarlijkse verzoek aan 

u om uw donateurschap te verlengen. We 

zetten de regels nog even op een rij: 

Het donateurschap voor het volgende seizoen 

bedraagt: 

Voor 2 personen: incl. nieuwsbrief € 40,00. 

Voor 1 persoon: incl. nieuwsbrief € 25,00. Wij 

zien uw donatie graag tegemoet vóór 15 

augustus 2017 op rekening 

NL41RABO0119963388 t.n.v. Jazzclub Zuid 

Limburg. 

Vergeet niet uw naam, woonplaats en donateur 

17-18 te vermelden. 

Ontvangers van de nieuwsbrief die nog geen 

donateur zijn, of vrienden en kennissen zijn 

natuurlijk ook welkom. 

De entreeprijzen zijn gelijk gebleven: 

kassaprijs € 15,00, donateurs € 10,00. 

 

New Orleans Jazz Band of Cologne 

 

Recensie 

De zondagmiddag kon niet beter: een 

fantastische band, buiten 30 graden en binnen 

heerlijk koel. Slechts een paar nummers 

hadden de mannen nodig om op stoom te 

komen. Dat was dan ook het begin van een 

geweldig stukje New Orleans muziek met 
mooie en bekende nummers zoals: Just Stay a 

Little Whyle, Together en Lord Lord. In rap 

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/contact-2/


Jazz in de Regio: 

Zat 17 juni New Orleans Memory's   Honky Tonk Dendermonde 21.00u 

Zon 25 juni Gumbo Jazz Band    Café de Pieter Maastricht 16.00u 

Vrij 30 juni Jazzefie met Sofie Roosendans zang Lazy River Club Gent  20.00u 

Zon 09 juli Echoes of Swing    Kurpark Terrassen Aken  11.00u 

 

Midzomeravondconcert 
 

op de binnenplaats van  

Auberge De Rousch 
 

zondag 13 augustus vanaf 18.30 uur 
 

georganiseerd door: 

Jazzclub Zuid Limburg in samenwerking 
met Auberge de Rousch  

 
De muziek wordt verzorgd door de    

Gumbo Jazz Band   

Meer info: zie hiernaast → 

De culinaire invulling is in handen van   

Auberge De Rousch 

tapas 

 

 Programma: 

 
18:30 uur: ontvangst in Auberge de 

Rousch met een amuse. 
18:45 uur: optreden Gumbo Jazzband. 
19:30 uur: pauze waarin tapas wordt ge-

serveerd. 
20:30 uur: vervolg optreden Gumbo Jazz 

Band.  
Einde omstreeks 22.30 uur. 
 

Totaalprijs muziek en tapas: € 25,00 per 
persoon (excl. drank) 

 
Bij slecht weer gaat het concert door in de 

Manegezaal 

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 New Orleans, variërend van 
bluesnummers tot uptempo songs date-

rend uit een periode tussen eind 19e eeuw 
en de dertiger jaren vorige eeuw. Zij laten 

zich daarbij inspireren door grote namen 
uit het verleden zoals Louis Armstrong. 
Sidney Bechet, Jelly Roll Morton, Bunk 

Johnson en vele anderen. 
__________________________________ 

      

Verzeker u van deelname en.... 
meld u aan: 

 

 Met gebruikmaking van ons con-
tactformulier:  

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/cont
act-2/ 

of 
 per post met behulp van het bij 

de printversie toegevoegde ant-
woordblad; 

of 
 telefonisch nr: 045-5713102 

(secretaris J.W.M. Renders). 
 

Vooraanmelding is mogelijk tot 1 juli 
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