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LID EUREGIOJAZZ
Terugblik seizoen 2012-2013
Deze Nieuwsbrief begint helaas met een vergelijkbaar bericht hetzelfde als vorig jaar. Wij
hebben zojuist vernomen dat op 13 juni 2013 in Delft is overleden Theo Dolle in de leeftijd van
83 jaar. Hij was een van de enthousiaste grondleggers in 1981 van de huidige Jazzclub Zuid
Limburg. Stad en land heeft hij afgereisd om te genieten van zijn geliefde muziek. Namens de
club wensen wij zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte toe.
Het afgelopen jazzseizoen hebben wij als jazzclub bewust geïnvesteerd in goede bands om
onze donateurs en overige bezoekers een aangenaam jazzgevoel te geven. Dat blijft ook voor
het komende seizoen onze eerste wens. Echter goede of zelfs uitstekende muziek staat helaas
niet altijd garant voor veel bezoekers. Dat blijkt uit het langzaam teruglopen van het
bezoekers aantal van onze concerten.
Eind mei stuurden wij een e-mailbericht naar de donateurs die over e-mail beschikken met de
volgende inhoud: “AKTIE ALLÉÉN GELDIG OP 1 JUNI A.S. (introducés gratis entree)
Op 1 juni a.s. spelen de N.O. Revival Stompers tijdens het slotconcert van dit seizoen.
Iedere donateur, met een pas voor dit seizoen, die dit concert bezoekt mag op zaterdag 1 juni
a.s. twee introducés meebrengen om kennis te maken met onze club, maar vooral om deze
gasten enthousiast te maken voor classic jazz. Het bestuur hoopt natuurlijk hiermee te
bereiken een groter aantal bezoekers te trekken en de donateurs op deze manier een
belangrijke bijdrage te laten leveren aan het voortbestaan van de jazzclub”.
Drie donateurs brachten 2 introducés mee. Het was korte termijn werk en alleen nog mogelijk
voor bezitters van een mailadres. Drie personen maakten hiervan gebruik.
Voor de “postontvangers” willen wij deze actie houden voor het eerste concert van volgend
seizoen. Dit vindt plaats op 28 SEPTEMBER 2013 met de Storyville Jassband. U kunt dus op uw
gemak 1 of 2 geïnteresseerden uitzoeken die op die dag gratis entree hebben. Het doel blijft
hetzelfde. Gezien het langzaam dalende aantal bezoekers, misschien mede veroorzaakt door
de huidige crisis, heeft het bestuur besloten met ingang van september 2013 de
toegangsprijzen te verlagen van € 14,00 naar € 12,50, en voor donateurs van € 9,00 naar €
8,00. Wellicht kan deze prijsverlaging bijdragen tot een groter aantal bezoekers.
Programma seizoen 2013 -2014 t/m februari 2014.
28-09 Storyville Jassband
20.30 u
02-11 Hot Pepper Jazz Band
20.30 u
30-11 Superior Dance Band
20.30 u
29-12 The Up Town Four/Beverly Daley 14.00 u
26-01 Nevermind Jazzband
14.00 u
23-02 Sunlane Ltd N.O. Jazzband
14.00 u
29-03 Nog niet bekend
26-04 The South Jazz Band
20.30u
31-05 The Cotton City Jazzband
20.30u
Let op: Verandering datum in februari
Podium: Trefcenter Amicitia, Markt, Hoensbroek

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

Donateurschap.
Het bestuur van onze club wil alle donateurs hartelijk bedanken voor uw
donatie voor het afgelopen seizoen.
Direct daarop spreken wij de hoop en
het vertrouwen uit dat u ook voor het
komende seizoen deze steun aan de
Jazzclub zult blijven verlenen. De prijs
voor het donateurschap is onveranderd gebleven, namelijk: € 35,00 voor
2 personen en € 25,00 voor 1 persoon.
Om het donateurschap te voldoen ontvangt u in de maand juli een factuur.
Wij vragen u vriendelijk deze vóór 1
september a.s. te voldoen zodat wij
tijd hebben onze financiën en administratie up to date te maken. Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Recensie N. O. Revival Stompers.
Ieder optreden van deze formatie is een
lust voor het oor. Zonder overdrijving
hoort deze band zeker tot de Nederlandse
top. Zij presenteren de traditionele Jazz op
een prachtige wijze. Daarom ook een goede afsluiting van het seizoen 2012-2013
met veel mooie nummers die het aanwezige publiek in vervoering brengen. Het is
prettig om reacties te krijgen als:“We hebben weer met volle teugen genoten van
ECHTE jazz.” De muzikanten van deze
formatie zijn solisten op hun instrument
waarbij ook de instrumentalisten van de
ritmegroep ruim aan hun muzikale trekken
komen. Banjo en bas vertolken mooie
Jazz in de Regio:
Vrij 05 juli
Echoes of Nawlins
Zon 07 juli
K-street Jazz Band
Zon 21 juli
Jazz in ’t Park
Don 25 juli
Honky Tonk Brassband
Zon 28 juli
The Storyville Jassband

solos. Wouter Nouwens op banjo, laat zijn
instrument een duidelijke muzikale taal
spreken. Bij “While we danced at the Mardi Gras” verliet Ronald Wildering samen
met Vincent van Elferen en Christ Vingerhoets het podium voor een spelende
rondgang door het publiek. Symbolisch om
de beleving van het Karnaval in de zuidelijke staten van de USA aan te geven. Beleving speelt bij deze band een grote rol.
Met o.a “Sweethearts On Parade” en “A
kiss build a dream on” geven zij samen
met Jasper van Pelt, actief op de piano,
hieraan een bijzondere drive. De aanwezigen hebben weer een geweldige avond
gehad.
Cor Gisberts.
Beste Jazzvrienden,
Voor de komende maanden wenst het bestuur u vooral veel mooi weer en een prettige vakantie. Wij hopen u op onze maandelijkse concerten vanaf september weer
terug te zien in goede gezondheid.
Het Bestuur van de Jazzclub Zuid Limburg.

Kurpark Terrassen, Aachen
20.00u
Streetparade Centrum Vaals
13.00u
Daniël Schellekenspark, Dendermonde
14.00u
Terrasjesavond Grote Markt Dendermonde 19.00u
Kurpark Terrassen , Aachen
11.00u

