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LID EUREGIOJAZZ
Programma Jazzclub t/m Jan. 2014.
01-06 N.O. Revival Stompers 20.30u
28-09 Storyville JassBand
20.30u
02-11 Hot Pepper Jazz Band 20.30u
30-11 Superior Dance Band 20.30u
29-12 The Up Town Four
14.00u
26-01 Nevermind Jazzband 14.00u
Podium Trefcenter Amicitia Hoensbroek
AANDACHT VOOR DE jAZZCLUB

N.O. Revival Stompers
“Een goede band mag zeker een keer per
jaar een podium krijgen”. Dat is
het advies dat we kregen van enkele
kenners.’Vandaar dat we het seizoen
2012-2013 afsluiten met een formatie die
altijd veel lof toebedeeld krijgt.
Ronald Wildering heeft voor deze formatie
vijf muzikanten om zich verzameld, die
zeker in de N.O Revival stijl veel
bewondering krijgt.
De ritmesectie bestaat uit Christ
Vingerhoets op drums, Wouter Nouwens
banjo en gitaar, en Paul Brandes op bas.
Emile van Pelt is de pianist en vocalist,
waarbij vooral de blues tot zijn geliefde
repertoire behoort. De twee blazers zijn
Vincent van Elferen trombone, en de
leider Ronald Wildering klarinet en saxen.
De formatie is met veel succes al ruim
vijftien jaar actief in de Nederlandse
Jazzwereld en ver daarbuiten.
Het repertoire bestaat uit traditionals,
ballades, gospels, Zuidamerikaans,
en marches. Het jazzseizoen 2012-2013
wordt op zaterdag 1 juni vanaf 20.30 uur
met deze goede band in het Partycenter
Amicitia te Hoenbroek afgesloten.
Entree: € 14,00, donateurs € 9,00. Info:
www.oudestijljazzclub.nl

Het gaat in het bedrijfsleven in Europa niet goed
en dat heeft ook zijn weerslag op het
verenigingsleven. Ook het bestuur van de
Jazzclub maakt zich ernstige zorgen.
De afgelopen Jazznight, op muzikaal gebied
een absolute topper, werd bezocht door 421
bezoekers waarvan een zeer gering aantal
donateurs. Het financiële resultaat was
bedroevend, namelijk een negatief saldo.
Hoewel dit bedrag hoofdzakelijk wordt
veroorzaakt door halvering van de
gemeentelijke subsidie, door halvering van
FSI/DSM subsidie, en het vervallen van VSB en
Welling sponsoring, is het bezoekersaantal véél
te laag. Bovendien hebben de maandelijkse
concerten te maken met een langzaam dalend
bezoekersaantal en deze concerten zijn nog
nauwelijks kostendekkend.
Nog steeds hebben wij de kwaliteit van de
gebrachte muziek hoog in het vaandel, ook wat
betreft het volgend seizoen. Het bestuur meent
er echter goed aan te doen u van deze situatie
op de hoogte te stellen, want mogelijk ziet u
oplossingen of bent u bereid ons uit de slechter
wordende situatie te redden. De bodem van
onze “schatkist” komt in zicht.
Om het verenigingsleven financieel wat lucht te
geven start de RABO Bank Parkstad vanaf 15
tot 30 mei een “clubkas campagne” onder de
rekeninghouders en leden van RABO Bank
Parkstad. U kunt uw stem(men) geven aan de
muzikaalste en leukste club in Parkstad en dan
rekenen wij natuurlijk op uw stem voor de
Jazzclub Zuid Limburg.

Voor feesten, koffietafels
en vergaderingen
Feesten vanaf € 17,95 a.i.
www.amicitiahoensbroek.nl
Markt 9-10 Hoensbroek
045212999, 0611332365

VERVOLG AANDACHT JAZZCLUB
Meningen over de Jazzclub/Jazznight en de
maandelijkse concerten, hoe het beter kan,
of suggesties om sponsors aan te trekken
zijn zeer welkom en ontvangen wij graag via
brief, telefoon of mail.

The big easy Rascals 27 april,
Als je “Rascals” met kwajongens kunt
vertalen, klopt het precies!
Een stelletje ongeremde
enthousiastelingen! En, zoals zo vaak
bij jazzconcerten, naarmate de avond
vordert wordt het orkest losser, neemt
het enthousiasme toe, en daarmee ook
de sfeer! De meest onstuimige van het
stel was nog wel Jaap de Wit senior.
Een advies voor de senioren in de zaal:
als je een verjongingskuur wil, ga een
paar weken naar Enkhuizen, en je
komt 20 jaar jonger terug!
Jazz in de Regio:
Vrij 07-06
Dreamboat Ramblers
Zat 15-06
30 jaar Mardi Gras Jazzband
Zat 22-06
N.O. Roof Jazzmen & Norbert
Deteaeye
Zon 23-06
MachMaJaTzz Jazzband

Geen negatieve opmerkingen? Tja,
helaas wel. Wat is dat toch met onze
geluidsinstallatie? Die veroorzaakt wel
vaker problemen, maar nu was het wel
te bar! Zingen zonder versterking gaat
helaas vrijwel geheel verloren. Niet
dat de muzikanten zich daaraan
stoorden, die waren afgereisd naar het
zuiden om goede zin te hebben en die
goede zin ook te verspreiden. En dat
deden ze ook, ook al deed de
microfoon het niet. Jaap de Wit junior
speelde daar in de derde set trouwens
wel heel aardig op in. Toen deed de
microfoon het eindelijk weer wel. Het
was net of de micro uitviel, als hij
teveel volume moest verwerken. Jaap
jr zong vervolgens een nummer in de
micro, maar uiterst omzichtig,
teneinde een hernieuwde ineenstorting
te voorkomen. Gewoon heel kostelijk!
Bijzonder vond ik toch ook wel, dat de
band af en toe een klein stukje show
opvoerde. Mooi in harmonie met de
muziek die werd gemaakt. Zo zorgden
de jongelui ook voor enig optisch
vertier. En het woord “jongelui” mag ik
wel gebruiken, immers de nestor van
het gezelschap was optisch de jongste!
Samenvattend: het geheel was
gezellig. Goede musici, veel
enthousiasme en onverwoestbare
goede zin! Een genietende toehoorder.
Kurpark Terrassen Aachen
Honky Tonk Dendermonde
Honky Tonk Dendermonde

20.00u
20.00u
20.00u

Kurpark Terrassen Aachen

11.00u

