Jaargang:33 Nr. 3 NOV. 2013
Redactieadres:
Dr. Ir. Bungestraat 73
6419 BW Heerlen
Tel. 045-5713102
info@oudestijljazzclub.nl
www.oudestijljazzclub.nl
Bank:NL41RABO 01199 63 388

LID EUREGIOJAZZ
Voor u, dus op zaterdag 30 november,
gegarandeerd een prettige Jazzavond in
onze club, Partycenter Amicitia, Markt in
Hoensbroek. Aanvang 20.30 uur. C.G.

November Jazz
met de Superior Dance Band.
Na het concert op 2 november met een
Duitse band uit Bonn is het eind
november een Belgische band uit de
omgeving van Kortrijk die de weg naar
onze club weet te vinden. In 2007 traden
zij ook op in onze club. De formatie werd
in 1982 opgericht en speelt al jaren in
praktisch dezelfde bezetting. In New
Orleans, een bruisende havenstad in het
zuiden van de Verenigde Staten ontstond
rond 1900 uit de verschillende muziekstijlen zoals Europese fanfare muziek,
ragtime, Afrikaanse en Midden
Amerikaanse ritmes, de New Orléans
Jazz. Deze musici spelen de muziek die
onder meer door Bunk Johnson en Peter
Bocage werd gespeeld. Muziek in New
Orleans stijl die Jazzsfeer weet te
scheppen, zeker bij de liefhebbers van de
traditionele Jazz. De blazers Dan
Vercruysse op trompet, Kurt
Vandendriessche op klarinet en Philippe
De Smet op trombone zijn geen
onbekenden in de Jazzwereld. Remi
Clarysse op piano zorgt voor veel variatie
en mooie onstuimige solo’s. De ritmegroep bestaat uit Anton Vandorpe banjo,
Rudy Maeyaert bas en Ivan Couttenier
drums.

Recensie Hot Pepper Jazzband
Het tweede bezoek van deze band aan
onze club was zeker de moeite
waard. Een formatie die met veel inzet de
Chicago stijl wil en durft te spelen.
Met nummers van Scott Joplin, Fats
Waller, Sidney Bechet en Juke Ellington
trokken zij door het hele repertoire van
deze Jazz grootheden.
Bijzonder waren zeker de arrangementen
van pianist Leo Röttig, die zijn kwaliteiten
duidelijk liet horen. Ook de jonge
saxofonist Peter Torres, die ondanks zijn
leeftijd, over veel gevoel voor de Chicago
Jazz blijkt te beschikken. Leider Rainer
Goetzendorf heeft van deze band een
mooi geheel gemaakt die met
topnummers als Mood Indigo, South, If I
had you en Si tu vois ma mere de goede
en gevoelige snaar raken en blijk geven
van een bijzonder gevoel voor de
traditionele Jazz. Aan de reactie van
enkele dames en heren uit het publiek
blijkt dat deze Jazzstijl bijzonder op prijs
wordt gesteld. Cor Gisberts.

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

HOT PEPPER JAZZBAND

Programma Jazznight 2014.
Traditie getrouw vindt de Jazznight weer
plaats in de perfecte entourage van het
Kasteel Hoensbroek op zaterdag 29 maart
2014.
Het internationale karakter voor de 33e
Internationale Jazznight 2014 is gegarandeerd met zowel muzikale als internationale variatie. Op de drie podia worden verschillende jazzstijlen gepresenteerd. Natuurlijk de New Orleans Jazz door de Mardi
Gras Jazzband uit Dendermonde België.
Een band die in de grote bovenzaal de traditionele jazz met een originele bezetting,
op een voor hen eigen wijze, voor het
voetlicht brengt.
In de kleine zaal is het Lollo Meier Kwintet
aanwezig met Gipsy Jazz in een bijzondere
samenstelling. Deze band geniet de laatste
jaren van een grote belangstelling en veel
succes.
De grote benedenzaal wordt ingenomen
door Engelbert Wrobel’s International Hot
Jazz Quintet met een internationale bezetting. Op piano een zeer speciale gast: de
uit Milaan afkomstige jazzpianist Paolo Alderighi. In zijn benadering van de jazz
klinkt de klassieke vorming sterk door. Als
tweede speciale gast de uit de Verenigde
Staten afkomstige trompettist Duke
Heiger. Hij is opgegroeid in Toledo Ohio in
een muzikale jazz familie met als resultaat: een zeer begaafde en gedreven
Jazzmusicus. Deze formatie onder leiding
van de Duitse rietblazer Engelbert Wrobel
Is een garantie voor veel kwaliteit en mu-

zikale spontaniteit.
“Jongeren op de Jazznight” met als naam
“The Jazztronauts” staan deze Jazznight
onder leiding van de Limburgse Jazztrompettist en muziekleraar Marc Huynen. Hij
presenteert een formatie met jonge jazzers die een muzikaal podium verdienen
en reeds verdiend hebben. Aan verdere
participatie met jeugd wordt nog gewerkt.
Het voorprogramma begint om 19.30 uur;
het hoofdprogramma om 21.00u uur.CG.

ATTENTIE S. V. P.
De volgende 3 concerten in Amicitia op
29 december, 26 januari en 23
februari, vinden wegens het mogelijke
winterse weer plaats op
zondagmiddag
om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur.

Jazz in de Regio:
07 dec
The N. O. Roof Jazzmen
Honky Tonk Dendermonde
15 dec
Sun Lane Limited
Jazzclub Aken, Kurpark Terrassen
13 dec
Brian Carrick & Heritage Hall Stompers Lazy River Jazzclub, Gent
29 dec
Beverly Daley met Up Town Four Jazzclub Zuid Limburg (Amicitia)

20.00u
11.00u
20.30u
14.00u

