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Boogie Woogie, het is voor Joep allemaal
bekend terrein. Verder in de ritmegroep
bijgestaan door Luc Van Hoetighem gitaar
en banjo. Karel Algoed op bas en Frederik
van de Berghe op drums. De blazers voor
dit laatste concert van het seizoen zijn
Phillippe De Smet op trombone, een
Vlaamse trombonist die in vrijwel in
iedere Belgische en Nederlandse formatie
heeft gespeeld. De meester van de band
is natuurlijk de oude rot in het Jazzvak:
Rudy Balliu op klarinet. Een klarinettist die
met veel gevoel zijn muzikale bereik
“Traditionele jazz” beheerst. Wij kunnen U
als jazzliefhebber geen beter begin van
een prachtige zomer wensen. Vandaar:
begin de zomer goed op zaterdag 26 mei
bij het laatste concert van het seizoen
2011-2012 in Partycenter Amicitia, Markt,
Hoensbroek. Aanvang; 20.30 uur.
Entree € 14,00, donateurs € 9,00.
Info: www.oudestijljazzclub.nl
RUDY BALLIU’S SOCIETY
SERENADERS.
Als afsluiting van het seizoen 2011- 2012
weer een uitzonderlijke Belgische
formatie, mede om toeschouwers te
animeren om volgend seizoen onze
concerten weer regelmatig te bezoeken.
Rudy Ballliu’s Society Serenaders izijn
enkele jaren afwezig geweest op het
clubpodium, vandaar een weerzien met
deze Gentse formatie, met enkele gasten
die zeker geen onbekenden zijn in de
traditionele jazzwereld. Het is bekend dat
Rudy Balliu steeds muzikanten om zich
verzamelt die naam en klank hebben.
Joep Peeters de muzikale duizendpoot
speelt piano,vibrafoon, sax en is tevens in
de jazz een begenadigd vocalist. Van New
Orleans, Swing, Rhythm & Blues tot

KOFFIECONCERT MET
THE REVIVALISTS.
Zij zijn een nieuwe Noord Hollandse
formatie met muzikanten die hun sporen
op Nederlandse en Europese podia en
Festivals reeds verdiend hebben. Zo
speelden diverse leden met grote
Jazznamen als Max Collie, Sammy
Rimington en Chris Barber maar ook met
de Hot Revival Stompers en The Pasadena
Roof Orchestra.
Een internationale droombezetting met
Jonny Boston vocals/saxofoon/klarinet,
Coos Zwagerman vocals/trom0pet, Hans
Mantel banjo, Jaap de Wit sr ba0s en Jaap
de Wit jr drums. Tulip Inn hotel,
Wilhelminaplein, Heerlen, zondag 13 mei
2012 aanvang 11.30 uur.
Entreeprijs € 15,00 inclusief hapjes.

RECENSIE ECHOES OF NAWLINS
Deze band was voor mij toch wel een
aangename verrassing, verfrissend en heel
anders als dat we gewend zijn. Deze vorm
van New Orleans muziek is ook werkelijk
de hedendaagse muziek van huidige New
Orleans generatie. Ook deze muziek gaat
met zijn tijd mee en hoeft niet altijd voor
iedereen begrijpbaar te zijn maar wel
aangenaam in het gehoor liggen en dat
heeft HP Schuller goed begrepen. Als
voormalige pianist van de Sunlane
presenteerde hij een heel goede ritme
sectie. Samen met de drummer en de
bassist hielden zij de frontsectie goed
bezig. Suzanne Riemer op trompet en een
fluweel zachte flugelhorn was een
geweldige ervaring; enkele nummers
zingen was voor haar ook geen probleem.
En dan Dahn Thai (Jan Thai, ja zo spreek
je dat uit) op saxofoon. Een geweldenaar,
met toch een uitstapje makend naar de
Bop stijl of Funk, maar ook weer een
boterzachte ballad.
Een verzoek nummer werd gevraagd en
het werd Careless Love. Velen onder ons
kennen dit nummer uit het oude New
Orleans repertoire, en je kon duidelijk het
verschil horen in Oud en Nieuw. In fases
kon ik het niet thuis brengen, maar als ze
terug kwamen op de melodie…, ja
geweldig! Zoals we weten: JAZZ is emotie
en iedereen vult dat voor zich zelf in.
Gezien de vele positieve reacties was het
een mooie zondagmiddag in hotel Tulip
Inn. Het was het eerste proefconcert in
Jazz in de regio
Vrij 11-05
The N.O. Train Jazzband
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Cologne Dixieland Company
Zat 26-05
Rudy Balliu Society Serenaders
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Jeggpap Jazzband 50 jaar
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Riverboat Shuffel

centrum Heerlen. Qua jazzmuziek zeker
geslaagd. De publieke belangstelling had
wat groter mogen zijn. Volgend concert 13
mei 11.30 uur a.s.
RECENSIE SUNSETSWING
Het Nederlandse spreekwoord zegt. “Goede wijn behoeft geen krans”. Dit is volledig
van toepassing op deze Jazzformatie die
een echte verrassing bleek te zijn.
Een formatie die op advies in onze club
een podium kreeg en haar naam eer
aandoet. Een goede ritmegroep, met de
niet meer sigaar rokende Wouter
Nouwens, de op een vijf snarige bas
spelende Bert Goossen en op drums Fred
Weller. De blazers waren een genoegen en
genieten waard. Carlo Bijsterveld op
trompet en op trombone onze Vlaamse
vriend Philippe de Smet, terwijl de
voortreffelijke gast: David Lukacs op
klarinet en sax, zo langzamerhand vaste
gast in onze club is geworden.
Het hele programma bestond uit prachtige
nummers o.a “Say it simple, This
Haert of Mine, Crying of Carolines enz.
Ieder nummer ging gepaard met veel gevoel en beleving. Zoals een toeschouwer
mij toevertrouwde “Een Jazznight waardige band”.
Zo was het concert van zaterdag 26 april
2012, meer dan de moeite waard .
Een bijzonder woord van dank aan Dhr.
van Loo voor het ter beschikking stellen
van licht en geluid. We hadden deze avond
bijzondere “Klankkleur”. Cor Gisberts.
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