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WIJ WENSEN U ALLEN EEN
GELUKKIG, GEZOND EN JAZZY
2012

A NEW ORLEANS EXPERIENCE.
Door een samenvoeging van New Orléans
en Louisiana ontstond de naam van deze
band de ORLEANA JAZZBAND, een band
die de traditionele jazz in een zuivere
vorm presenteert. Deze Nederlandse
band is na enkele jaren afwezigheid weer
terug op de Nederlandse Jazzpodia. En
met genoegen. De muzikale inspiratie van
deze jazzband gaat terug naar de jaren
’20 toen de jazzmuziek nog puur gespeeld werd. Met de komst van zangeres
Violetta Roosberg is er een extra dimensie toegevoegd aan de band. De roots
van deze zangeres liggen in het Caribische gebied, hetgeen duidelijk is te horen aan haar stem en zangstijl.
De formatie bestaat uit een goede ritme-

groep met op banjo Arie van Mensoort, op
bas Jan v.d. Berg, en Mathijs Duijzer leider, motor en drummer van de band. De
blazersgroep bestaat uit 3 muzikanten:
Walter van Andel op trompet, die een duidelijke lead blaast in het collectief zonder
overheersend te worden. Will van Gestel
op klarinet kent geen remmingen als hij
speelt, zowel collectief als solistisch komt
hij perfect uit de verf en trombonist Anton
Verlee, de minst avontuurlijke blazer van
de drie, maar met een mooie toon blijft
hij betrouwbaar dicht bij de melodie.
Met deze formatie willen wij de jazzliefhebbers op zondag 22 januari een mooi
MIDDAG PROGRAMMA presenteren in
partycenter Amicitia Hoenbroek, aanvang
14.30 uur. Cor Gisberts

RECENSIE CONCERT 17-12
CHICAGO JAZZ UIT BONN.
Weinig bands blijven consequent de traditionele Chicago jazz spelen, maar deze
Duitse band doet alle moeite om deze stijl
te behouden. De bezetting biedt daartoe
ook alle mogelijkheden. Geïnspireerd door
muzikanten, die niet te vergeten namen in
de jazzwereld hebben, zoals Scott Joplin,
Fats Waller, Turk Murphy en Bix Beiderbecke die prachtige jazznummers componeerden. Maar ook van de Franse klarinettist Claude Luter en de wereldberoemde
Sidney Bechet werd muziek gepresenteerd. De Hot Pepper Jazzband uit Bonn
beschikt over een goede ritmegroep,
waarbij de pianist Leo Roettig niet alleen in
de begeleiding het prima deed, maar ook
in het solowerk een goede variatie ten beste gaf. Folker Weiss op banjo en Gerard
Otto op tuba speelden een solide partij. Bij
de blazers was het vooral op rieten Peter
Torres die in enkele nummers bijzonder
goed en verrassend in de melodie presenteerde. Sopraansax en altsaxofoon zijn in
deze muziekstijl geliefde instrumenten
met veel muzikale mogelijkheden. Zeker
met het nummer “If I had you” van Chapiro was ook de trombonist Wolfgang Lieberman een goede solist. De Chicago stijl
heeft wisselende fans die de traditionele
jazz trouw blijven. De leider van de band
Rainer Goetzendorf doet alle moeite om
de band een eigen gezicht en TOON te geven. De TOON was in de zangnummers
niet altijd even sterk.

Het was Chicago stijl…. met aangename
muziek. Cor Gisberts

2012
Het bestuur van de Jazzclub heeft zijn
goede wensen voor u al kenbaar
gemaakt in het begin van deze brief.
Het jaar brengt ons ook weer een
reeks van concerten met nieuwe
orkesten, maar ook orkesten die we
reeds eerder gehoord en gezien
hebben, maar vanwege verzoeken
en/of goede kwaliteiten, opnieuw op
ons podium verschijnen. Uiteraard zal
onze 31ste Jazznight, met absolute
toppers, weer een happening worden.
Wij hopen en verwachten dat u in
grote getalen naar deze prachtige
traditionele jazz komt luisteren.

Jazz in de regio:
Vrij 13-01
Zat 14-01
Zon 29-01
Zon 05-02
Zat 25-02

Joep Peeters and Friends
The N.O. Night Owls (B)
Jos de Brouwer N.O. Quintet
Royal Dutch Jazzband
Cotton City Jazz Band

Lazy River Jazzclub Gent
Honly Tonk Dendermonde
Jazzclub Aken Kurparkterrassen
Parkstadtheater Heerlen
Jazzclub Trefcentrum Amicitia

20.30u
20.00u
11.00u
12.00u
20.30u

