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“The Cotton City Jazzband” uit Gent 
 
Zaterdag 24 mei 2014  aanvang 20.30 
uur in Amicitia, Markt te Hoensbroek. 
Het Jazzseizoen afsluiten met deze 
Belgische formatie is nooit een muzikale 
misser. Een band die al jaren goede 
traditionele jazz presenteert; een band 
die tot de betere jazzbands van onze 
Zuiderburen gerekend mag worden, met 
Noord-Brabantse invloed. 
De  Cotton musici “beleven” de New 
Orléans Jazz nog steeds met volle teugen, 
en waken voor een saai jazz stramien. Zij 
staan onder leiding van Eddy Sabbe op 
klarinet en sax, in de blazerssectie 
bijgestaan door Bruno van Acoleyen op 
trompet en Vincent van Elferen, geen 
onbekende uit de Brabantse traditionele 
jazzwereld, op trombone en zang. 
Pianist Alain Serire is met 
muzikantenpensioen gegaan en wordt op 
uitmuntende wijze vervangen door 
Annemiek Beex uit Breda.  
Met Herman Sobrie op bas en Jean Pierre 
Roelant is de band compleet. Zij gaan 
met een frisse wind door het muzikale 
landschap van de traditionele jazz met 
verrassende nummers van George Lewis, 
Albert Nicolas en John Hendy.  
Veel luisterplezier. C.G. 
 
 

The South Jazzband op bezoek. 
Na een onderbreking van zes jaar kregen 
we weer bezoek van deze Tilburgse band, 
die al sinds 1962 actief is op de 
Nederlandse jazzpodia.  
Een band die buiten de New Orléans stijl 
ook een blik werpt naar andere 
traditionele jazz stijlen. De leider Henk 
van Belkom op trompet is steeds een 
stimulans voor de andere bandleden om 
in de huisstijl te blijven en geeft al meer 
dan vijftig jaar leiding aan deze band. In 
de velen  jaren hebben verschillende 
muzikanten deel uitgemaakt van deze 
Brabantse band die zowel in Nederland als 
in de omringende landen menig optreden 
verzorgde. In de band zijn nog enkele 
“oude rotten” present. 
In het DDR-tijdperk waren ze al present 
op de  festivals in Berlijn (1965), Dresden 
(1973) en Jena (1988). De blazerssectie, 
met Carlo Poos trombone en tuba, Ben 
Coenraads klarinet en sax en trompettist 
Henk vanBelkom, speelde verschillende 
nummers met veel muzikaal geweld. 
Akoestische weergave zonder versterking 
was voor het optreden in onze club 
voldoende geweest. In sommige nummers 
ging nu de kwaliteit en de gevoelige snaar 
verloren. C.G 
 
Na het concert van 24 mei met de Cotton City 
zit het 33ste seizoen er weer op. Wij als bestuur 
verwachten dat u genoten heeft van de 
meestal voortreffelijke muziek en hopen u 
volgend seizoen weer terug te mogen zien.  
Wij wensen u allemaal een 

Prettige vakantie 

 

Voor feesten, koffietafels 
en vergaderingen 

Feesten vanaf € 17,95 a.i. 
www.amicitiahoensbroek.nl 

Markt 9-10 Hoensbroek 
045212999, 0611332365 



 
 

 

Jazz in de Regio: 
 

Beste donateurs. beste jazzliefhebbers, 
Vaste bezoekers van de maandelijkse jazzavonden zullen wel gemerkt hebben dat de 
opkomst de laatste tijd beter kan. Over de kwaliteit van de orkesten die we laten optreden 
wordt  over het algemeen positief tot zeer positief gesproken. Zowel over de orkesten die 
optreden op onze maandelijkse concerten als wel de kwaliteit van de orkesten die op 
optreden op de jaarlijkse Jazznight. Natuurlijk zijn ze niet allemaal gelijkwaardig maar dat 
ligt voor de hand. Toch blijft het aantal bezoekers achter. Enerzijds heeft dat te maken met 
ons imago – zo wordt er bijvoorbeeld  in de pers zelden aandacht besteed aan de 
concerten, zelfs niet aan de laatste Jazznight. Anderzijds heeft dat te maken met de 
gevorderde leeftijd van de donateurs waarvan er gezien de leeftijd  helaas afvallen en er 
onvoldoende nieuwkomers zijn.  
Er is al enkele jaren sprake van deze trend. Omdat de leeftijd van de donateurs niet te 
keren valt richten we ons op het imago. Doel is meer publiciteit te verwerven en daardoor 
meer bezoekers te trekken. Het bestuur heeft de laatste jaren reeds enkele  aanpassingen 
en verbeteringen doorgevoerd. Te denken valt aan een goede website. Meer variatie in 
muziekkeuze. Kleine aanpassingen in onze presentatie. Als gevolg hiervan willen we de 
naam ‘Oude Stijl’ Jazzclub Zuid Limburg vereenvoudigen en verkorten tot Jazzclub 
Zuid Limburg. Het bestuur begrijpt dat deze naamsverkorting niet alleen kan leiden tot 
meer bezoekers, maar een kortere naam is gemakkelijker en spreekt vaak beter aan, dus: 

Jazzclub Zuid Limburg. 
 

VERANDERINGEN. 
In de vorige Nieuwsbrief zijn enkele foutjes geslopen betreffende de concertdata. 
Daarom hieronder nogmaals een goed programma. Sorry voor de overlast. 
Helaas hebben we voor het volgend seizoen het aanvangsconcert ook moeten verzetten 
van 29-09 naar 04-10. Graag uw aandacht voor het enige echte programma: 
PROGRAMMA JAZZCLUB ZUID-LIMBURG TOT EIND 2014 
Zat 24-05 Cotton City Jazz Band   20.30 u 
Zat 04-10 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 welcoms    14.00 u 

Engelbert Wrobel     
PODIUM: TREFCENTER AMICITIA, MARKT 9, HOENSBROEK 

Jazz in de regio: 
14 jun N.O. Roof Jazzmen & Norbert Detaeye, Honky Tonk Jazzclub 20.00 u 
22 jun Jay Jay’s Border Jazzmen           Kurpark Terrassen Aken  11.00 u 
28 jun Scotch ’n Soda & Special Guest, Honky Tonk Jazzclub  20.00 u 
20 jul  Riverboat Shuffle op de Maas met N.O. Dixie Skaters en  09.00 u 
  Red House Jazz Band van Maastricht–Luik v.v. Jazzclub Aken. 
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