Vanaf 1986 een overzicht met hoogte punten
In een eerder gedeelte van deze clubhistorie hebben we aangegeven wat onze muzikale
ambities waren. Door allerlei omstandigheden hadden wij in de eerste vijf jaar van ons bestaan
een aantal zeer gerenommeerde orkesten en musici op ons podium gekregen. Dat was
natuurlijk perfect, alleen je kweekt dan ook een verwachtingspatroon
bij het publiek. De lat wordt steeds hoger gelegd en dat geeft een
beperking in de keuze van orkesten en zeker als je de situatie in
Nederland beschouwt. Er ontstaat een zeker circuit waardoor er
binnen een beperkte tijd herhalingen voorkomen. Dat is op zich geen
probleem als de kwaliteit maar hoog blijft. In dit historisch overzicht
zullen we vanaf dit moment alleen deze hoogtepunten en
opmerkelijke zaken vermelden.

Seizoen 1986-1987.
Wij hadden aan het begin van dit seizoen een meeting belegd, waarbij we de donateurs
uitgenodigd hadden met ons van gedachte te wisselen over onze toekomst. Er was buiten het
bestuur maar één man gekomen n.l. Hans Jegerings. Die hebben we dan ook onmiddellijk
gestrikt voor ons bestuur.

21 Mrt.

Jazznight

Ook bij de overheid groeide het besef dat wij met iets goeds bezig waren:

18 Apr.

David Livingstone Jazz Messengers
De jeugd werd ook betrokken bij onze
activiteiten. 700 kinderen van de
plaatselijke lagere scholen bezochten
het Casino. Ze kregen een begrijpelijke
“muziektaalles” van de trombonist van
de band Theo Lokin die dat voortreffelijk
deed, uiteraard ondersteund door
levende muziek van de Jazz
Messengers.

Een minder prettig bericht bereikte ons in die dagen over Benny Goodman.
Zie onderstaand knipsel van 13 Juni 1986.

27 Sept

Fapy Lafertin and Friends

Fapy was en is een fenomeen, de gitaarvirtuoos die Django
Reinhardt doet herleven. Fapy is 10 jaar lid geweest van het
beroemde Kwartet Waso. Maar deze avond kwam hij met zijn
eigen formatie en daar zat nog een bijzondere muzikant in n.l.
Ruud Brink. Ruud was een zeer bijzondere muzikant en
misschien wel de beste saxofonist die Nederland voortgebracht
heeft. Vooral zijn lyrische zeggingskracht was ronduit
fenomenaal. Helaas is hij enkele jaren later, te jong, overleden.

20 Oct.
Vandaag werden wij opgeschrikt met het bericht dat de trombonist van
ons huisorkest, Noël Poyck, dodelijk was verongelukt.

25 Oct.
Na wat minder prettige berichten, gaat het leven toch weer zijn gang en bij de
jazzclub trad ‘s avonds weer een bijzonder orkest op.
Dit keer een band uit Polen: Prowizorka. In deze band was vooral opvallend de zanger en
“Gobophon” speler Thomas Sacha. Wat is dit voor een instrument?
Dit is een bierglas met een klein mondstuk. Hierin zingende schiep hij de meest virtuoze
improvisaties en imitaties van diverse blaasinstrumenten, zoals de trombone en de trompet.
Beslist een uniek gebeuren.
Het seizoen kabbelde verder tot……De wervelstorm losbarstte
20Juni.

The Jazz Incredibles
Dit was een driemans
formatie uit St. Louis
(USA) Ze traden al jaren
ieder weekend op aan
boord van de Robert
E.Lee, een tot
loungerestaurant
omgebouwde oude
radarboot, afgemeerd
aan de Mississippi river in
down town St. Louis.
Bezetting: Jean Kittrell
piano, John Becker
banjo en David Lehr
sousafoon.

Afgezien van de
geweldige
muzikale
kwaliteiten van dit
trio, was vooral de
gedrevenheid en
de manier waarop
zij met het publiek
omgingen zeer
opvallend. Dit was
een fantastische
afsluiting van het
seizoen 19861987.

Seizoen 1987-1988
Bij het wisselen van seizoenen en de daarbij behorende evaluaties
ontstonden toch regelmatig discussies over de gekozen muzikale
invulling. Het is ook logisch als je met acht mensen in een bestuur zit,
het bijna onmogelijk is om muzikaal exact op dezelfde lijn te zitten.
Toch zijn we er altijd weer samen uitgekomen mede natuurlijk door het
bewezen succes. Verder is het financiële beheer een belangrijke factor.
Onze nieuwe penningmeester kweet zich uitstekend van die taak.

24 Oct.

Brian Carrick’s Heritage Stompers.

Wij begonnen ook in Engeland de jazz scène te ontdekken. Brian Carrick is een echte
exponent van de “zwarte” New Orleans muziek. Hij speelde zelfs op de oude klarinet van
George Lewis

24 Jan.

Lillian Boutté
Er werd met deze ster een nieuw muzikaal
hoofdstuk aan de clubhistorie toegevoegd. Deze
wereldberoemde jazz, gospel, rhythm en blues
zangeres trad voor de eerste keer op in onze
club, samen op met haar “Music Friends” waarin
haar echtgenoot Thomas L’Etienne. Zij zong
onder andere het ontroerende nummer “He
touched me” waarmee zij meteen in de harten
van de toeschouwers werd opgenomen. Later
zou zij officieel benoemd worden als
ambassadrice van de stad New Orleans, deze
titel droeg tot nu toe alleen Louis Armstrong.

12 Mrt

Jazznight

Behalve onze nationale trots Greetje Kauffelt, de CSJB en de Engelse band van Max Collie,
zou optreden de Italiaanse band Red Bean Jazzers met een zangeres: Sybel Smooth.
Ook op deze avond gebeurde er toch weer iets bijzonders.
Er kwam op een bepaald moment een klein bedeesd zwart vrouwtje binnen.
Ze had een grijs mantelpakje aan en witte gehaakte handschoentjes. Iedereen dacht: moet het
dat dan worden? Tot ze begon te zingen. Grandioos, wat een stem!! Ze traden op in de
bovenzaal van het Casino waar het in het begin niet druk was. Het ging als een lopend vuurtje
door het gebouw en binnen de kortste tijd kon er boven absoluut niemand meer bij. De mensen
stonden op de stoelen te klappen. Een regelrechte sensatie was het. Later is ze met de veel
oudere leider van de band Max Palchetti getrouwd en zij kregen drie kinderen.

Foto 1990

Overigens was de Jazznight in die jaren ook een prachtige gelegenheid om de dansschoentjes
aan te trekken. Op onderstaande foto is te zien dat daar ook duidelijk gebruik van werd
gemaakt. Later werd de animo wat minder wat ongetwijfeld ook iets te maken had met onze
ouder wordende doelgroep.

Bovenaan op de foto
ziet u een spandoek
hangen van een
sponsor die in die tijd
ons geweldig
geholpen heeft om
het hoofd boven
water te houden.
Bij de z.g. Bingoaktie mochten wij met
nog vier andere
organisaties
meedelen in de
opbrengst.
Bovendien hebben zij
jaren lang onze
artikelen geplaatst
(redacteur Harry
Creemers) ter
promotie van onze
concerten.
Een woord van dank
is dan ook zeker op
zijn plaats.

11 Jun.
Barrelhouse Jazz Band Afsluiting van een succesvol seizoen met de
een Limburgse formatie uit die tijd.

VAKANTIETIJD

Seizoen 1988-1989.
27 Nov.

Fondy Riverside Bulletband.
Een van de meest gerenommeerde
bands in België. Ook deze band heeft in
onze clubhistorie een belangrijke plaats
ingenomen. De band werd opgericht in
1970, met een mededeling in het
Belgische Staatsblad. In alle grote
jazzclubs in Europa en in New Orleans
werden zij met alle egards ontvangen.
Tijdens tournees door Europa werkte
men samen met b.v. Lillian Boute, Alton
Purnell, Louis Nelson, eorge Lewis en
Sing Miller.

28 Jan.

JoJo Swingband.

De band is opgericht in 1981 door Joep Peeters en Joop Hendriks.
Als er een band in Nederland in de jaren tachtig populair was, dan waren dat de JoJo’s wel. Zij
speelden natuurlijk zeer toegankelijke muziek en bovendien was Joep Peeters hun spreekbuis
en dat zegt veel zo niet alles.

.

11 Mrt.

Achtste Jazznight.

Intussen gingen de Jazznights gewoon door. De 8e alweer. De studentenvereniging
Ganymedes had afgehaakt en we stonden weer volledig op eigen benen. Het begon een
gevestigd evenement te worden in de oostelijke mijnstreek en heel voorzichtig kwamen wat
sponsoren in beeld.
De stichting Casino heeft ons vanaf het begin met raad en daad bijgestaan.
Seizoen 1989-1990
In het bestuur had er weer een mutatie plaats gevonden. Geert v.d. Poort was er uit gestapt en
daarvoor in de plaats was Fons Maassen uit Roermond gekomen. Om onze bezoekers uit
midden Limburg tegemoet te komen werd er een satelliet locatie opgericht voor jazzconcerten in
Roermond in een kelder aan de markt. Fons bleek een uitstekende representant van onze club.

3 Sept.

The Jazz Incredibles. Jawel ze waren er weer en met veel succes.

30 Dec.

Thé Dansant.
De dansmiddagen waren benoemd tot Thé Dansant’s.
Het was in die dagen tweeledig bedoeld. Een deel van
onze bezoekers vonden het wel leuk op hun favoriete
muziek een dansje te maken en de dansliefhebbers
maakte kennis met de jazzclub.

27 Jan.

Thomas L’Etienne New Orleans Ensemble

Tot nu toe hadden wij voor de concerten bestaande bands met een vaste
bezetting gecontracteerd. Gelegenheidsformaties boden natuurlijk wel
veel mogelijkheden tot een mix van kwaliteiten uit diverse Europese
landen. En nu was het zover. Thomas L’Etienne en Hans Knudsen van
de Music Friends van Lillian Boutte, Philippe Desmet, Ad van
Beerendonk en Maurice van Eyck, die in die tijd al werd beschouwd als
de beste New Orleans drummer van West Europa
We nemen nu
clubhistorie om

11 Mei.

wat grotere stappen in de
herhalingen te voorkomen.

The Red Bean Jazzers

Het was alweer twee jaar geleden dat deze band met de zangeres Sybil
Smooth furore maakte op de Jazznight 1988. Natuurlijk moesten zij een
keer terug komen. Het uit Florence komende gezelschap werd met alle
egards ontvangen
Ze hebben er toen weer een
fantastisch concert van
gemaakt.

16 Jun.

Het gebeurt niet zo snel dat er een concert wordt geannuleerd. Deze keer
waren er gegronde redenen voor.Op die avond werd in het kader van het
W.K. voetbal de wedstrijd Engeland- Nederland gespeeld. Natuurlijk had
iedereen begrip voor het besluit het concert niet door te laten gaan.Het
werd overigens die dag
0-0,

Seizoen 1990-1991

22 Sept.

The Sunlane Limited New Orleans Jazzband

Het openingsconcert van deze band uit Aken was de tweede keer
dat zij in de club speelden en het zou niet de laatste keer zijn. Zij
hebben een eigen sound opgebouwd. In 1987 en 1990 zijn ze
uitgenodigd voor het Festa New Orleans Jazz in Ascona Zwitserland,
het grootste N.O. gebeuren in Europa ( zie foto ). Daar uitgenodigd
te worden mag men als een onderscheiding zien.

25 Mei .
De rest van dit seizoen kabbelde gestaag door tot er een zeer bijzondere muzikant onze club
bezocht. Het was een Amerikaan wonende in Australië namelijk:
Tom Baker ……………!!
Deze fenomenale muzikant zou in de jazzscene in Europa geschiedenis gaan schrijven.
Hij heeft talloze liefhebbers van zijn bezielende muziek laten genieten
Vanavond speelde hij samen met de David Livingstone
Jazzmessengers. Hij speelde op trompet, maar bleek ook op sax een
fantastische muzikant. Bij een bezoek op latere datum zij hij .bij zijn
afscheid,”I’ am playing trombone nex year”.
Niemand geloofde hem, totdat hij het jaar erop uit het vliegtuig stapte en
een koffer meer bij zich had, jawel met een trombone.
De keuze voor een trombone was begrijpelijk want hij had een grote
bewondering voor zijn vriend, trombonist Dan
Barrett .
Het eerste duet dat zij samen speelden was in
1982. In 1994 werd in Australië hun gezamenlijke
cd uitgegeven. Later meer over deze twee
muzikanten.

22 Jun.
Op deze datum zou het slotconcert plaats vinden. Al snel bleek dat er sprake was van een groot
misverstand. Het orkest kwam die avond niet opdagen.
Heel vervelend maar het had ook positieve kanten. We hebben die avond gezellig met elkaar wat
gedronken en er kwam tijdens die gesprekken zelfs een nieuw bestuurslid bij.
Theo Dolle had bekend gemaakt dat hij binnen afzienbare tijd naar het westen zou verhuizen, we
dus hadden versterking nodig. Chris Driehuis, die uit het westen kwam, was bereid de open plaats in
te nemen.

