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LID EUREGIOJAZZ
Op verzoek
van onze collega uit Enkhuizen het
programma 2014:
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THE NEVER MIND JAZZBAND
Het nieuwe jaar 2014 wordt gestart met
een Nederlandse band uit Eindhoven:
De Never Mind Jazzband.
Zij staat voor een serieuze aanpak van de
Jazz uit de jaren twintig tot dertig van de
vorige eeuw, met volle aandacht voor het
repertoire van de kleine bigbands van
King Oliver, Jelly Roll Morton en Clarence
Williams.
De Never Mind Jazzband, met een zes
mans bezetting, klinkt als een bigband
formatie, waarbij de originele nummers
vakkundig zijn
gearrangeerd. Zelfs vocale samenzang
ontbreekt niet. Met de blazers Henk
Velema cornet en leider, Peter Biemans
trombone en Ad van Erp klarinet en sax
maakt men er een mooi melodieus
programma van. In de ritmesectie horen
we Joris Nieuwendijk op bastuba of
sousafoon, Nol van Iersel banjo en
gastdrummer Christ Vingerhoets.
De formatie met veel enthousiasme is
vaak te gast bij veel Jazzclubs en Jazz
festivals waar de traditionele jazz de
boventoon voert. In onze club te horen op
zondag 26 Januari aanvang 14.00 uur in
Partycenter Amicitia Markt te
Hoensbroek. Geniet ervan. C.G.
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The Alex Welsh tributeband
Jurbena Jazz Band
The Charlestown Jazzband
Andor's Jazz Band en
Lollapalooza
mei
The Forest Jazz Band
juni
Willie Ashman Original
Jazzband
september The Adrian Cox Quartet
(GB)
oktober
The Hot Swing & Boogie All
Stars (NL-USA) en
The 40 Years Anniversary:
The Old Fashioners Reunion
Band
november The Revivalists
december Echoes of Nawlins feat.
Thomas L'Etienne (Dld-Fr)

De optredens zijn van 14-18 uur in het
Peperhuis, Wierdijk, Enkhuizen (onderdeel
van het Zuiderzeemuseum).
Genieten “geblazen”
De Nederlandse topformatie: Kwartet
Robert Veen feat. Jèrôme Cardynaals op
zondagmorgen 12 januari j.l. in Parkstad
Theater Heerlen gaf weer eens duidelijk
aan dat het een genoegen is om naar
traditionele Jazz te luisteren, getuige de
belangstelling en het enthousiasme van
de aanwezigen.
Het komende concert op zondag
23-03 belooft eveneens een prachtig
presentatie te worden van de Duitse
Jazzformatie Echoes of Nawlins. Aanvang
11.30 uur.

C.G.

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

Vanuit Duistland een formatie met Beverly Daley die ons weliswaar niet in
Kerstsfeer bracht, maar wel een mooie
afwisseling bood tussen de feestdagen,
waarbij zoals gezegd, de zangeres een
groot aandeel kreeg in het programma
met Klassiekers en Evergreens uit de
jaren veertig van de vorige eeuw.
Vooral in haar “Scatzang” was zij
zeer spontaan en overtuigend.
Van het aanbod om verzoeknummers
aan te vragen werd gebruik gemaakt,
met als resultaat prachtige verzoeknummers.
Het hele spectrum van de grote namen
uit de Jazzgeschiedenis werd gepre
senteerd, van Count Basie, Duke Ellington, Cole Porter tot Fats Waller.
Herkenbaarheid was er zeker bij
Summertime, The Days of Wine and
Roses,The Lady is a Tramp en The Girl
of Ipanema. Wie kent ze niet ?
In het verzoeknummer Georgia verraste pianist Werner Geck met een mooie
solo. De formatie werd verder verstevigd door Stefan Aschenbrenner op
sopraan- en tenorsax, melodieus een
goede aanvulling bij de mooie
zang van Beverley. De ritmesectie met
Ralph Kleine-Tebbe op bas en drum-

mer, leider Hans G. Laaks maakte met
kleine solos duidelijke deel uit van deze
goede en sfeervolle Swingformatie.
Tussen de belangrijke feestdagen
Kerstmis en Nieuwjaar presenteerde de
Jazzclub met deze band een mooie
overgang naar 2014. C.G
Inmiddels
Is 2014 alweer enkele dagen oud maar
nog jong genoeg om u mede namens
het bestuur van de Jazzclub een
voorspoedig en gezond Nieuwjaar toe
te wensen. Wij hopen dat het ook voor
de Jazzclub een goed jaar wordt.

De gecontracteerde orkesten voor dit
seizoen zijn van goede kwaliteit en de
Jazznight blaakt van internationaliteit
en virtuositeit. Wij spreken de vurige
wens uit dat velen van u de
maandelijkse concerten bijwonen en
dat u allen deelneemt aan de 33ste
Internationale Jazznight op 29 maart.

Jazz in de Regio:
17 Jan Joep Peeters en zijn Grenzeloze Giganten Lazy River Club Gent
17 Jan Freitagsjazz Jazz 4 U
Kurpark Terrassen Aken
09 Feb Schautermann-Tillies Jazzband
Kurpark Terrassen Aken
23 Feb Sun Lane Limited Jazzband (D)
Trefcenter Amicitia Hoensbroek

20.00u
20.00u
11.00u
14.00u

