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The South Jazzband.
Opgericht in 1957 door de huidige leider
Henk van Belkom, en door personele
aanpassingen nog springlevend, speelt de
band op een voortreffelijke wijze de
traditionele jazz. Gedurende de lange
periode heeft het orkest vele prijzen
binnengehaald en speelde in nagenoeg
alle landen van Europa op bijna alle
Jazzfestivals en op het grote Jazzfestival
in Sacramento USA. Ook in Nederland
waren zij op alle festivals te vinden en
speelden o.a. samen met Benny Waters,
Dim Kesber, Tom Baker, Jimmy
Witherspoon, “Toots” Tielemans, Antoine
Trommelen, Joep Peeters en vele
anderen. Ook vocaal werden zij
bijgestaan door o.a. Milly Scott, Greetje
Kauffeld, Denise Jannah, Beryl Bryden,
Janice King en Ann Burton.
De huidige musici van de band zijn:
Henk van Belkom, Fred Gelderblom, Leo
Versteden, Wil Soffers, Hans JansenBart
Kuijstemans en Ben Koenraads. Info:
www.thesouthjazzband.nl
Op zaterdag 26 april zijn zij te beluisteren
in Jazzhome Amicitia, Markt 9, te
Hoensbroek vanaf 20.30 uur. Verdere
info: www.oudestijljazzclub.nl

PROGRAMMA JAZZCLUB ZUIDLIMBURG TOT EIND 2014
Zat 26-04
The South Jazzband
20.30 u
Zat 31-05
Cotton City Jazz Band
20.30 u
Zat 27-09
Orleana Jazzband
20.30 u
Zat 01-11
Thomas L’Etienne N.O.
Friends
20.30 u
Zat 29-11
Sunset Swing
20.30 u
Zon 28-12
Trio Harry Kanters met
Engelbert Wrobel
14.00 u
PODIUM TREFCENTER AMICITIA,
MARKT 9, HOENSBROEK
Recensie jazznight.
De 33ste Jazznight is weer een muzikaal
succes geworden. Door de grote
concurrentie op muzikaal en cultureel
gebied viel het aantal toehoorders wel wat
tegen, maar de aanwezigen hebben met
volle teugen kunnen genieten. Na opening
van het festival door de heer Braeken,
beet de Kumulus Big Band o.l.v. Marc
Huynen het spits af. Het was een zeer
gevarieerde, spetterende spits waaruit
bleek dat (zeer) jonge musici een
nagenoeg volle zaal uitstekend kunnen
vermaken. Zij kregen daarvoor een
daverend applaus.
Om 20.30 uur begon in de grote
bovenzaal de Mardi Gras Jazz Band uit
Dendermonde met een programma waarin
we alle stijlen van traditionele jazz
tegenkwamen. Zij kweten zich uitstekend
van hun taak.
Vanaf 21.00 uur speelde Lollo Meier en
zijn orkest de befaamde Gypsy Jazz en
verwendde zijn fans met opzwepende
klanken maar ook met prachtige
meeslepende melodieën.

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

Vervolg:
In de benedenzaal genoten de Swing
liefhebbers van zo ongeveer het beste ter
aarde, van de twee gasten Duke Heitger
op trompet en Paolo Alderighi aan de
vleugel, die met Engelbert Wrobel’s quintet
tijdens hun Europees tournee, hun enige
concert in Nederland in het Kasteel
Hoensbroek (dat weer prachtig met
bloemstukken versierd was door de firma
Ogenlust uit Hoensbroek) gaven. Het was
een geweldig muziekfestijn in een fijne
ambiance dat toch weer om meer vraagt.
Correctie:
Rabobank Clubkas Campagne
In de Nieuwsbrief van Maart hebben wij
vermeldt dat deze campagne gehouden
wordt van 9 tot 22 april.
Deze periode is fout.
De juiste periode is vanaf 21 mei tot en
met 2 juni 2014. Houders van een
bankrekening bij de Rabobank kunnen dus
alsnog hun stem uitbrengen op
Jazzclub Zuid Limburg, waarvoor onze
hartelijke dank.
Adolphe Sax (1814-1894) en de
saxofoon
2014 is het jaar waarin het tweehonderd
jaar geleden is dat in het Belgische stadje
Dinant de uitvinder van de saxofoon werd
geboren, Adolphe Sax, zoon uit een arme
Waalse instrumentenbouwers familie. Zijn
uitvinding groeide uit tot een van de meest
gebruikte muziekinstrumenten ter wereld.
Jazz in de Regio:
Zat 19-04
Swanee Bridge Band
Vrij 25-04
Aix Dixie Connection
Zat 26-04
The South Jazz Band
Vrij 09-05
The Superior Danc Band
Zat 24-05
Cotton City Jazz Band

Voor het nieuwe seizoen 2014-2015 heeft
de jazzclub dan ook gedacht aan formaties
waarbij de saxofoon een vooraanstaande
rol vervuld. Met enkele excellente
saxofoonsolisten, die een mooi en duidelijk
beeld geven van de geweldige
mogelijkheden van dit gevoelvolle
instrument, willen wij het saxofoonjaar
2014 afsluiten. Het belooft een mooi
eerste deel van het jazzseizoen 2014-2015
te worden. Fijne zomer. C.G.
Landal Hoog Vaals Jazzclub Vaals
Kurpark Terrassen Aachen
Amicitia Hoensbroek Jazzclub Z-L.
Lazy River Jazzclub Gent
Amicitia Hoensbroek Jazzclub Z-L

14.00u
20.00u
20.30u
20.30u
20.30u

