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LID EUREGIOJAZZ
december vanaf 14.00 uur kan voor u,
met een bezoek aan ons laatst jazzconcert
van 2013, een verademing worden in
Partycentrum Amicitia Markt 9 te
Hoensbroek. Toegangsprijs: € 12,50,
donateurs € 8,00. C.G.

The Up Town Four feat.
Beverly Daley uit Jamaica.
Tussen de feestdagen een Jazzconcert
kan voor velen een verademing zijn.
Zeker wanneer er een Jazzformatie
gepresenteerd wordt die een combinatie
brengt van Swing, Mainstream en Latin
standaards uit de dertig en veertiger
jaren. Samen met de uit Jamaica
afkomstige zangeres Beverly Daley zorgt
deze band voor een zeer plezierig
programma, waarbij u de drukke, vaak
inspannende feestdagen even kunt
afwisselen met rust en ontspanning. Met
composities van Duke Ellington, Count
Basie en George Gerswin zal het een
ontspannende middag worden, waarbij
zeker de zangeres haar muzikale noten
zal bijdragen. Beverley, geboren in
Jamaica groeide op in Engeland, beschikt
over een temperamentvolle, aangename
stem die het publiek graag betrekt in
haar presentatie en zang. Kwaliteit en
spontaniteit zijn zeker haar sterke
punten.
De instrumentalisten: Stephan
Aschenbrenner sax, Werner Geck piano,
Ralph Kleine-Tebbe bas en Hans Laaks
drums. Zij vormen een goed kwartet met
individuele muzikale klasse. Zondag 29

Een Surprise Concert
in Cultuurhuis Heerlen.
Een speciale uitnodiging van
HeerlenJazzt voor het SLIM Vitzkids
concert bezorgde ons een prachtige
Jazzavond met jonge jazzmuzikanten
die voor een prima en spannend
programma zorgden. Een formatie,
onder de nieuwe naam SLIM Vitzkids,
bestaande uit jonge trompettisten,
saxofonisten en een ritmegroep,
bezorgde jazzliefhebbers een
presentatie van hun kwaliteiten.
Onder bezielende leiding van Marc
Huynen en de gerenommeerde jazzmusicus Eric Vloeimans werd het een
mooi optreden. De jonge solisten
kregen ruim de aandacht van het
publiek om hun muzikale talenten te
laten horen. Zelfs enkele “ukkies”
mochten samen met Eric Vloeimans
hun solo presenteren tot groot
genoegen van het publiek en hun
trotse ouders.Plezier in muziek, en het
leren beheersen van een instrument
zal voor veel jongeren een geweldige
ervaring zijn, om misschien later via
een conservatorium opleiding, een
echte Jazzmusicus te worden. Frisse
Jazzy verrassingen waren de
optredens van enkele “VitzSeniors”,
muzikanten, die in het jonge verleden
deel uitmaakten van de “Vitzkids”.CG.
\cgC.G

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

BELGISCHE TOPBAND TE GAST.
Eén tip was voldoende om deze
Belgische formatie weer een podium te
geven in onze club: THE SUPERIOR
DANCE BAND. Het blijft een
fantastische band onder leiding van
Dan Vercruysse, die al enkele jaren
met praktisch gelijke bezetting de
traditionele jazz zeer kwaliteitsbewust
speelt. Aan ieder nummer werd
muzikaal veel aandacht besteed.
Vooral de solo’s werden door de musici
uitstekend vertolkt, met veel gevoel en
Jazzy-overtuiging. Met nummers als
“Dusty Rag”, ”I Had Someone Else”…..,
“Solamente Una Vez”, “Absolutely
Positively” en “The Love I Have for
You” lieten zij het publiek zowel vocaal
als instrumentaal volop genieten.
De pianist, de blazers en de ritmegroep maakten er een prachtig geheel
van. Het is jammer dat met het
programmeren van een zeer goede
band voor een van onze maandelijkse
concertavonden, de belangstelling van
onze donateurs zo gering is. U doet
er niet alleen onze penningmeester
GEEN plezier mee, maar helaas mist u
ook een ontspannende avond met
goede Jazz, in de traditionele stijl.
Cor Gisberts.

MEDEDELING.
De betalingswijzen van de banken in
Europa gaan binnenkort wijzigen. De
nu bestaande nummers veranderen in
een IBAN nummer. Ook onze nummers
wijzigen en worden voor:
RABO Bank: NL41RABO0119963388
ING Bank : NL80INGB0003895264
NIEUWSBRIEF.
Het merendeel van de jazzliefhebbers
die de Nieuwsbrief ontvangen krijgen
deze per e-mail. De verzending per
post kost onze club per jaar ongeveer
€ 300,00. Indien u ook over een email
adres beschikt: een mailtje naar
renders@oudestijljazzclub.nl is
voldoende om de volgende brieven per
email te ontvangen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

The Superior Dance Band
Jazz in de Regio:
Zat 14-12
Brian Carrick Algiers Stompers
Honky Tonk Dendermonde
Zon 15-12
Sun Lane Ltd.
Kurpark Terrassen Aken
Zon 29-12
The Up Town Four/Beverly Daley Jazzclub Zuid Limburg Amicitia
Zon 12-01
Kwartet Robert Veen feat.
Parkstad Theater Heerlen
Jèrôme Cardynaals
Zon 12-01
Norbert Detaeye Nieuwjaarsconcert Honky Tonk Dendermonde
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