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Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief vernamen wij dat Paul Zelders is
overleden. Hij was een van de grote promotors van de traditionele jazz in
Limburg en met zijn orkest Circus Square Jazz Band jarenlang huisorkest van
onze club. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe om dit verlies te
kunnen dragen. Het Bestuur van de “Oude Stijl” Jazzclub Zuid Limburg.
Beste jazzvrienden,
TERUGBLIK OVER SEIZOEN 2011-2012.
Met ongeveer 3 weken vertraging komt dan toch nog de laatste nieuwsbrief van seizoen
2011-2012. Het was muzikaal een goed seizoen met over het algemeen prima orkesten.
Het bezoekers aantal van de concerten liep helaas iets terug en dat is natuurlijk voor
onze club teleurstellend. Vooral als er Europese toporkesten op het podium staan. Die
verdienen een volle zaal genietende luisteraars.
De Jazznight bracht een lichte stijging van het aantal bezoekers en de orkesten, ook de
jeugdorkesten, waren van zeer goed niveau.
De twee proefconcerten georganiseerd in het centrum van Heerlen, het Tulip Inn Hotel,
waren vooral georganiseerd om het jazzliefhebbers in Heerlen e.o. gemakkelijker te
maken om van een goed jazzconcert te kunnen genieten, overdag en dichtbij. Helaas
moesten wij constateren dat voor deze concerten, met zeer goede orkesten, weinig
animo was.
Al bij al moeten wij constateren, dat ondanks de inspanningen van onze
muziekcommissie om een goed podium te realiseren, hun werk niet het resultaat
opbracht dat wij als bestuur hadden verwacht. Misschien volgend seizoen beter??
U kunt daar natuurlijk voor zorgen.
DONATEURSCHAP.
Binnenkort ontvangt u per post een brief met daarin het verzoek uw donateurbijdrage
over te maken aan de penningmeester van onze club. Hierdoor stelt u ons in staat aan
onze financiële verplichtingen te voldoen. Misschien zelfs tegen uw verwachting in is de
bijdrage voor het donateurschap hetzelfde gebleven, namelijk € 25,00 voor één persoon
en € 35,00 voor 2 personen. Het seizoen waarvoor u betaalt loopt van 1 september 2012
tot en met 31 mei 2013. Wij zouden het op prijs stellen indien u uw bijdrage uiterlijk eind
augustus kunt overmaken, zodat wij de gelegenheid hebben onze administratie bij te
werken en tijdig de donateurkaarten klaar te maken en naar u toe te zenden. Hartelijk
dank hiervoor.
VOLGEND SEIZOEN 2012-2013.
Daarvoor presenteren wij u het volgende programma:
Zat 29-09
Jos de Brouwer Quintet (trad. Jazz)
20.30 u
Zat 27-10
Second Line N.O. Jazzband met Linda van Helden zang
20.30 u
Zon 09-12
Fondy Riverside Bullet Jazzband (B)
14.30 u
Zon 30-12
Evergreen Swingtet
14.30 u
Zon 27-01
The Mardi Gras Jazzband (B)
14.30 u
Zon 24-02
Echoes of Nawlins (D)
14.30 u
Zat 06-04
Jazznight nog niet ingevuld.
Zat 01-06
N.O. Revival Stompers
20.30 u
.

Alle genoemde reguliere concerten vinden plaats in het Trefcentrum Amicitia te
Hoensbroek, Markt 9 – 10. Zoals u ziet hebben wij voor de wintermaanden de aanvangstijd
aangepast aan het winterse weer. Wij hopen dat wij het voor u gemakkelijker gemaakt
hebben om de concerten te bezoeken en …… u bent van harte welkom.
Rest ons nog u een prettige vakantie toe te wensen met goed weer?? Het bestuur.
Paul Zelders †
Onlangs bereikte mij het bericht dat voormalig leider-sousaphonist van de Circus Square
Jazz Band Paul Zelders is overleden. Paul is in zijn leven een belangrijke promotor
geweest van de traditionele jazzmuziek in Limburg. Jarenlang was de CSJB het huisorkest
van onze jazzclub. Door zijn kontakten in het buitenland m.n. in noord en zuid Amerika
kregen wij als club de gelegenheid om concerten te organiseren die uniek genoemd mogen
worden in het bestaan van de jazzclub. Wie denkt niet met weemoed terug aan de
concerten van de New Black Eagle Jazz Band uit Boston en The Jazz Incredibles uit New
Orleans. Toen hij alweer jaren geleden ziek werd heeft hij door middel van zijn website
geprobeerd de jazzmuziek levendig te houden met o.a. prachtige filmpjes van orkesten
vanuit de hele wereld. Mede dank zij Paul kreeg de traditionele jazzmuziek in Limburg de
aandacht die het verdiende, daar mogen wij hem zeer dankbaar voor zijn.
Wij wensen zijn vrouw Maggy en de kinderen veel sterkte bij dit verlies.
Jan de Baar
Het slotconcert van seizoen 2011 – 2012 op 26-06-2012.
Rudy Balliu…
Na enkele jaren van afwezigheid was Rudy zaterdag weer eens te gast in de Jazz club.
Buiten het feit dat Rudy zacht praat, maar dat ook al spelend doet, lag zijn soms
onverstaanbaarheid zeer zeker niet aan de geluidinstallatie. Rudy is bescheiden en
ingetogen en dat voor iemand die met de grote mannen uit New Orleans heeft gespeeld.
Op het laatste moment was het orkest niet compleet wegens omstandigheden; de banjo
werd een trompet gespeeld door Jan de Koning en dat ging zeker niet vlekkeloos. Het
duurde een tijd voor dat zijn spelen vorm begon te krijgen en gesteund door de trombone
brachten zij toch zeer mooie nummers ten gehore.
En dat Joep Peters als gast van Rudy geen New Orleans pianist is was duidelijk te horen.
De band werd herhaalde malen op het bekende, doch verkeerde been of noot ( oranje
boven – Limburgs volkslied ) gezet, om daarna dan te proberen niet in een algehele ravage
te eindigen. Hij deed dat met groot genoegen en de aanwezigen hadden weer een
amusante, ontspannen avond met prima jazzmuziek. Een bezoeker.
Jazz in de regio:
15 tm 22 juli Gratis jazzavonden in The Lazy River Jazz kelder, Stadhuissteeg 5 Gent 20.00u
03-08
Revival Quintet met Lya Otten
Kurpark Terrassen, Aachen
20.00u
26-08
Frank Muchalle trio featuring
Engelbert Wrobel
Kurpark Terrassen Aachen
11.00u

