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33ste BRAND INTERNATIONALE JAZZNIGHT  
29 MAART 2014

Programma 33e Internationale 

Jazznight 2014. 

Op zaterdag 29 maart 2014 vindt de 

Jazznight traditiegetrouw weer plaats in 

de perfecte entourage van Kasteel 

Hoensbroek. Het internationale karakter 

voor de 33e “Brand” Internationale 

Jazznight 2014 is gegarandeerd met 

zowel muzikale als internationale variatie. 

Op de  drie podia worden verschillende 

jazzstijlen gepresenteerd.  

Natuurlijk de New Orleans Jazz door de 

Mardi Gras Jazzband uit 

Dendermonde België. Een band die in 

de grote bovenzaal de traditionele jazz 

met een originele bezetting, op een voor 

hen eigen wijze, voor het voetlicht 

brengt. 

In de kleine zaal is het Lollo Meier 

Kwintet aanwezig met Gipsy Jazz in een 

bijzondere samenstelling. Deze band 

geniet de laatste jaren van een grote 

belangstelling en veel succes. 

 

 
 

De grote benedenzaal wordt ingenomen 

door Engelbert Wrobel’s International 

Hot Jazz Quintet met een internationale 

bezetting. Op piano een zeer speciale gast 

(WERELDTOPPER!): de uit Milaan 

afkomstige jazzpianist Paolo Alderighi. 

In zijn benadering van de jazz klinkt de 

klassieke vorming sterk door.  

Als tweede speciale gast (OOK EEN 

WERELDTOPPER!): de uit de Verenigde 

Staten afkomstige trompettist Duke 

Heitger. Hij is opgegroeid in Toledo Ohio 

in een muzikale jazz familie met als 

resultaat: een zeer begaafde en gedreven 

Jazzmusicus. Deze formatie onder leiding 

van de Duitse rietblazer Engelbert Wrobel 

is een garantie voor veel kwaliteit en 

muzikale spontaniteit.  

“Jongeren op de Jazznight” met als 

naam : ”KUMULUS BIG BAND”. Deze 

band is een leerorkest voor jongeren 

vanaf 13 jaar en speelt in het 

voorprogramma van 19.30 tot 20.30 uur. 

Om te worden toegelaten tot deze band 

moeten de jongeren auditie doen. Tijdens  

de lessen wordt veel aandacht besteed 

aan o.a. samenspel, timing, improvisatie, 

etc. Het repertoire omvat diverse stijlen, 

zoals: swing, latin, jazz, pop. Speelplezier 

is in het leerproces een onmisbare factor 

die garant moet staan voor de motivatie 

van de leerling om zich te ontwikkelen tot 

een muzikant van niveau. De band staat 

onder leiding van Marc Huynen, docent 

aan de muziekscholen van Heerlen en 

Maastricht.                                 

Meer informatie en voorverkoop via 

www.oudestijljazzclub.nl 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Jazz in de Regio: 

Zon 23-03 Echoes of Nawlins   Parkstad Theater Heerlen     11.30u 

Zat  29-03 Brand Internationale Jazznight Kasteel Hoensbroek   19.30u 

Zon 13-04 Stable Roof Jazz & Blues Band Kurpark Terrassen Aachen  11.00u 

Zat  26-04 The South Jazzband   Jazzhome Amicitia Hoensbroek 20.30u 

 

Recensie Sun Lane Ltd Jazzband. 

Zondag 23 februari mochten we luisteren 

naar de Sun Lane Ltd jazzband uit Aken. 

In ons archief vonden we nog een CD van 

deze band. Die bleek uit 1990 te stammen. 

Dus waren we benieuwd of de sound nog 

hetzelfde zou zijn. Nou, dat bleek heel 

aardig te kloppen! Nog steeds een goede 

band, die afwisselende nummers ten 

gehore bracht.  De trompettist deed me 

met zijn hoedje wel wat denken aan de 

Akense historische figuur Lennet Kann, die 

tijdens de uitreiking van de orde “Wieder 

den Tierischen Ernst” altijd door Dirk von 

Pezold wordt opgevoerd. Maar bij de 

trompettist ontbraken de carnavals 

insignes, dus hij was het niet. Enkele 

keren kreeg de pianist extra aandacht. En 

dat was zeer terecht. Uitstekend spel, van 

de man. Zijn vingervlugheid was 

omgekeerd evenredig aan zijn omvang. 

Heel goede prestatie! Onder meer bij de 

Tivoli blues, die niet op het Akense Tivoli 

sloeg, maar op dat van Kopenhagen. (De 

woordvoerder van de band liet nog weten 

dat Alemania Aachen inmiddels in de 26ste 

liga speelt; maar over Roda J.C. geen 

woord.)  Dat de bandleden grotendeels uit 

de RWTH afkomstig waren, was ook te 

horen. Jazzmuziek van universitair niveau! 

Ook al bleek bij navraag, dat er nog maar 

één van de bandleden actief werkzaam 

was bij de RWTH, de anderen waren 

allemaal gepensioneerd.   

Spijtig dat het publiek niet in grotere 

getale naar Amicitia gekomen was.         

Té mooi weer, en natuurlijk op de zondag 

vóór Carnaval, heel wat concurrentie door 

andere evenementen. Of misschien waren 

de afwezigen wel op voorhand 

gechoqueerd door ondeugende liedjes, 

zoals “one night of sin”, dat na de eerste 

break ten gehore gebracht werd. Maar ja, 

als dat de reden zou zijn, dan zou elk 

concert gemeden worden, want dit soort 

“ondeugd” komt wel vaker voor, en 

vormen de krenten in de pap! Zo, en nu 

vol ongeduld wachten op de jazznight!  

Een toehoorder. 

 
RABO Bank clubkas Campagne. 
 Om het verenigingsleven financieel 

wat lucht te geven start de RABO Bank 
Parkstad vanaf 9 tot 22 april een 

tweede “clubkas campagne” onder de 
rekeninghouders en leden van RABO 
Bank Parkstad. U kunt uw stem(men) 

geven aan de muzikaalste en leukste 
club in Parkstad en dan rekenen wij 

natuurlijk op uw stem voor de Jazzclub 
Zuid Limburg. Bedankt! 
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