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Gerard Otto, tuba.
Wij begroeten U graag op zaterdag 02
november in onze club: Partycenter
Amicitia op de Markt in Hoensbroek.
Aanvang 20.30 uur.
Entree € 12,50, donateurs € 8,00.
Verdere info: www.oudestijljazzclub.nl

HOT PEPPER JAZZBAND UIT BONN
in Amicitia Hoensbroek
De HOT PEPPER JAZZBAND speelt
vanaf 1989 in een praktisch niet
gewijzigde bezetting, die geëigend is
voor de Chicago Jazz, zoals o.a.
jazzfenomenen Jelly Roll Morton,
Louis Amstrong, Bix Beiderbecke en
Duke Ellington die presenteerden.
Een sterke ritmegroep bestaande uit
tuba, banjo en piano kenmerkt de
groep.
Pianist Leo Roettig is verantwoordelijk
voor de arrangementen die de band
het geluid uit de beginjaren van de
jazz geven. Zowel nationaal als
internationaal oogst det band veel
succes. De formatie is uitermate
geschikt voor jazzclubs met
traditionele inslag. De bezetting bij
het optreden in onze club is:
Rainer Goetzendorf, leider, kornet,
trompet en vocals.
Wolfgang Liebman, trombone.
Peter Torres, sopraan, saxen.
Volker Weiss, banjo.
Leo Roettig, piano en arrangementen.

MEDEDELINGEN:
Ons programmakaartje moet op 2
plaatsen gewijzigd worden:
Op 29-03 zal de 34ste Internationale
Jazznight worden gehouden in Kasteel
Hoensbroek.
Op 24-05 zal de Cotton City Jazzband
optreden in plaats van op 31/05 in
Amicitia.
Gelieve deze wijzigingen te noteren.
Dank u.
Recensie The Storyville Jassband.
28-09-2013. Het is steeds weer een
verrassing deze band te horen. Het is
duidelijk waarom deze formatie onder
leiding van trompettist Ruud
Nieuwenhuijzen in Nederland
regelmatig een podium krijgt:
prettige, aangename Jazz die nog vele
luisteraars heeft. De band presenteert
een programma vol variatie.
Het uitwijken naar een kleinere
bezetting in een andere stijlvorm is de
band niet vreemd. Zeker in de
kleinere formaties geeft de band, met
veel succes, een goed beeld van haar
mogelijkheden. Bij de Gypsy
uitvoering met twee gitaristen, Peter
Dobbe en Jelle Posthumus, kreeg men
het Django Reinhardt gevoel.

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

Evenzo in de solonummers van Henk
van de Ven op klarinet die Sidney Bechet weer deed herleven.
En wat dacht u van “The Man I Love”
met op trombone Peter Dobbe? Bijzonder gewaarschuwd was men bij de gedoceerde drumsolo van Berry Schuuring, die trommels en bekkens in een
mooi ritme liet spreken. De band is
een lust voor het oor van Jazzfans met
traditionele jazzwortels.
Zij zijn al jaren actief in de Nederlandse Jazzwereld en daarbuiten en krijgen
als beloning veel waardering en optredens.
Een mooi begin van het Jazzseizoen
2013-2014 voor onze Jazzclub.
Cor Gisberts.

Jazz in de Regio:
02-11 MJazz festival (WWW.MJAZZ.nl)
03-11 MJazz festival
08-11 The Golden River City Jazzband
17-11 Hot Club De Cologne
30-11 Superior Dance Band

Louis Nelson door Adam Olivier.
Met meer dan gewone belangstelling heb ik
het verhaal van Adam Olivier over Louis
Nelson in Doctor Jazz Magazine 222 gelezen. Waarom?
Omdat deze geweldenaar op trombone op
15 juni 1985 als gastsolist optrad in onze
Jazzclub in het Casino Treebeek. samen
met de Maryland Jazz Band uit Keulen en
met de Circus Square Jazz Band, destijds
huisorkest van de Jazzclub. Wat een genie
en persoonlijkheid. Diegenen die dat concert
hebben meegemaakt zullen zich dat zeker
herinneren. Louis Nelson’s optreden was
een van de hoogtepunten uit het bestaan
van de Jazzclub Zuid Limburg die toen nog
“Treebeek Jazz” heette.
Jan Renders.

MECC Maastricht
MECC Maastricht
Lazy River Jazzclub Gent
Kurpark Terrassen Aken
Jazzclub Zuid Limburg Amicitia
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