Seizoen 1991-1992
10 Jaar Jazzclub

21 Sept 1991.
De regio Zuid Limburg stond in Nederland niet bepaald bekend als een centrum van traditionele
jazzmuziek. De jazzclub had in de achterliggende jaren met behulp van de pers, enkele
sponsoren, donateurs, het Casino en een niet aflatend enthousiast bestuur, een naam gevestigd
in onze regio maar ook landelijk en internationaal de club op de kaart gezet.
Toen binnen het bestuur het 10-jarig bestaan ter sprake kwam was er niet alleen enthousiasme
over het verleden, maar zagen we de toekomst ook zeer rooskleurig in.
Het was dan ook begrijpelijk dat de meerderheid van het bestuur vond dat dit feest groots moest
worden aangepakt.
De locatie was snel gevonden. De schouwburg in Heerlen leek de ideale plek. Organisatorisch
kwam er wel wat kijken dus huurden we een extern organisatieteam in dat voor ons het
evenement moest gaan verkopen bij sponsoren, subsidieverleners etc en de hele publiciteit op
poten moest zetten. Het moet worden gezegd, zij hebben dat voortreffelijk gedaan. Men had zelfs
een festivalkrant met een oplage van 80.000 exemplaren laten drukken.

Resultaat: 500 betalende bezoekers. Bij dit aantal bezoekers bleek de schouwburg veel te groot,
behalve bij Rudy Balliu, waar het vol zat. De andere ruimtes en zalen waren nog niet half gevuld
waardoor er geen sfeer ontstond. Financieel eindresultaat: zwaar verlies.
Lering: Hoogmoed komt voor de val. Uithuilen en opnieuw beginnen.

19 Okt.

Uralski Jazz Band uit Tsjeljabinsk Rusland.

21 Mrt.

11e Jazznight
Voor de vele toeschouwers traden op: King Zulu’s B.B. , Crescent City JB,
Romanesj, Louisiana Rhythm Kings, Circus Square Jazz Band.

23Mei.

Chicago All Stars.( USA )
Dit concert stond in het teken van het
racisme in de wereld.

De bezetting was Charles Valdez Parham (82 jaar)
(b),Erwin Helfer (p), John Brumbach (s), Darlene Payne
Wells (dr), Katherine Davis (voc). Katrine Davis heeft in de
jaren tachtig in de USA,Canada en Japan de rol van
Bessie Smith en Ma Rainey gespeeld in het stuk “In the
House of Blues”.
Dit concert was deze middag een geweldige happening.

Seizoen 1992-1993
2 Okt.

The Sammy Rimington Band.
Dit was een vrijdagavond, niet gepland in het Casino, maar we wilden
Sammy niet laten schieten die alleen op deze avond in Nederland kon
spelen en zijn dus op zoek gegaan naar een andere locatie. Die vonden
we bij restaurant Auberge De Rouche in Heerlen.
Wie de biografie van Sammy er op na slaat, zal versteld staan met wie hij
op relatief jonge leeftijd al speelde. Met alle grootheden uit de klassieke
jazz. Hij is een multi-instrumentalist. Speelt acht verschillende instrument
en
treedt overal in de wereld op. Het was muzikaal voor de club weer een
hoogtepunt.

13 Dec.

Limburgse Jazz Marathon.

Binnen het bestuur was er al lang sprake van om een
promotionele actie op touw te zetten. De vraag was
alleen hoe en wanneer.
Er was een idee op tafel gekomen om op een middag
een aantal Limburgse orkesten uit te nodigen en die
op drie podia te laten spelen. Uiteindelijk werden dat
twaalf orkesten. Voor alle zorgvuldigheid willen we ze
nog even noemen: All South Jazzband,
Barrelhouse Jazzband, Bloody Limit Jazzband,
Circus Square Jazzband, Louisiana Rhythm Kings,
N’Awlins Brass Band, N.O. Dusty Duts, Odeon
Jazzband, O Smog en King Zulu’s Brass Band.
De entreeprijs bedroeg f. 2,50. Wij wilden hiermee ook
het Casino in het zonnetje zetten in verband met hun
25-jarig bestaan. Er waren die middag 73 muzikanten.
Het werd een groot muzikaal feest.

In de voorgaande periode had ons bestuurslid Fons Maessen getracht
om onze concertactiviteit uit te breiden met een locatie in Roermond.
Het onvoldoende aantal bezoekers en de kwaliteit, dus prijs, van de
orkesten, veroorzaakten een te grote aanslag op onze financiën, zodat
wij genoodzaakt waren in Roermond te stoppen.
Om onze secretaris te ontlasten werd Mej. Astrid.Kouwenberg
toegevoegd aan het bestuur als notuliste van de maandelijkse
vergaderingen

24 Apr

Sam Morgen Revisited Jazzband.

Ad van Beerendonk wilde de muziek van
deze legendarische band nieuw leven
inblazen. Hij had een aantal topmuzikanten bij
elkaar gekregen om dit te realiseren: Tom
Baker (tp) Jan Wouters (tr), Frank
Roberscheuten (kl), Ad van Beerendonk (b),
Vincent van Elferen (tb), Rino van Hooidonk
(bj), Adolf Robertus (sax), Robert Veen (sax) ,
Rowan Smith (p) en Chist Vingerhoets (dr).
Dit bleek toch een van de spectaculairste
orkesten die we ooit in de club hebben gehad
De foto toont de Morgen band uit ca. 1918.

15 Mei.

Louisiana Rhythm Kings
Zij sloten het seizoen 1992-1993 af.

Seizoen 1993-1994.
Intussen had Willem Peul het bestuur verlaten. Het bestuur zag er nu als volgt uit: Jan de
Baar (voorzitter, muz.comm), Chris Driehuis (lid), Hans Jegerings (muz.comm), Fons
Maessen (muz. comm), Jan Renders (sec), Arjo van Santen (penningmeester), Math
Vissers (lid)

20 Nov.

Hot Shots uit Hamburg

De Duitse jazzscene is niet zo dik bezaaid met
bands welke de oorspronkelijke “zwarte” muziek
van het begin 20e eeuw spelen. Overigens is dat
in Nederland niet veel anders. Maar vandaag
hadden we er een. Zij oogstten veel succes.

23 Jan.

Joep Peeters doceert jazz.

Samen met Frank Roberscheuten (sax) en
Onno de Bruin (dr).
Joep heeft er een heel gezellige en leerzame.
middag van gemaakt .
Hij hield zijn spreekbeurt op een manier zoals
hij dat alleen kan, humoristisch en tegelijkertijd
zichzelf begeleidend op de piano. Bijna twee
jaar later heeft hij onder het motto ”Joep vertelt
verder” zijn verhaal afgemaakt.

10 Mei.

Swing Cats met Tom Baker

Deze avond stond er een groep musici op onze bühne die volgens vele recensenten het
heden en het verleden in zich hebben. In dit histories overzicht krijgen we nog genoeg
gelegenheid om ieder van hen er uit te lichten. In
dit stuk beginnen we bij Tom Baker. Tom was een
laatbloeier. Op zijn 15e begon hij trompet te
spelen. Op zijn 20e verhuisde hij met zijn familie
naar Australië. Hij begon een muzikale studie aan
het conservatorium en bleef zijn trompet trouw tot
de pech toesloeg. Hij kreeg last van een breuk en
zijn dokter gaf hem de raad om een flinke tijd zijn
trompet te laten staan. Hij leende een saxofoon
van een vriend, omdat het blazen hierop wat
minder kracht vergt. Het was ongelofelijk maar na
twee maanden had hij het onder de knie.
Iedereen was enthousiast en men vond hem op
sax nog beter dan op trompet.
Hij vond deze avond zijn maatjes en het publiek
genoot.

Seizoen 1994-1995.
Dit was een rustig kabbelend seizoen met één bijzonder concert.
17 Dec.

Chris Blount New Orleans Jazz Band.

Chris Blount, afkomstig uit Derby,Engeland, startte zijn loopbaan in 1953. Hij was een grote
fan van George Lewis en een uitstekende vertolker van zijn muziek.
In die hoedanigheid paste hij precies in onze club. Chris speelde vaak op een witte klarinet,
gemaakt van een Afrikaanse houtsoort,:palmhout, dat zeer beroemd is door zijn
tooneigenschappen. Chris kwam in het bezit van een stuk palmhout en liet hieruit door een
klarinetmaker in de nabijheid van Bath, een simple-system klarinet uit 1930 nabouwen. Chris
stelde zijn eigen band zeer zorgvuldig samen met mensen die absoluut dezelfde affiniteit met
de muziek van George Lewis moesten hebben. Toch had de band een ritmesectie met
karakteristieke eigenschappen die veel Engelse bands eigen is, een strak in toom gehouden
ritme en heel stijlvast..De lyrische toonzetting van Chris met zijn bijzondere klarinet maakte
het geheel zo uniek. Deze eerste kennismaking in de club was dan ook fantastisch.

Seizoen 1995-1996.
30 Sept.

New Orleans Revival Stompers
Met dit orkest ging een droom in
vervulling van de Limburgse rietblazer
Ronald Wildering.
Ronald is een fan van Sammy Rimington
en wilde een eigen orkest met de
specifieke eigenschappen van de
muziek in de lijn Lewis-Rimington. Hij
had een aantal uitstekende muzikanten
om zich heen verzameld en had direct in
de club veel succes succes.

28 Okt.

Circus Square Jazz Band 20 jaar

De promotionele waarde van de CSJB voor de jazz
muziek in de regio werd nogal eens onderschat. Toch
hebben zij de basis gelegd voor de belangstelling die
de traditionele jazz hier zo hard nodig had. Wij zijn hen
daar zeer erkentelijk voor

25 Nov.

Joep Peeters

Hij kwam vanavond zijn verhaal afmaken. In de pauze
kwam er nog een bijzondere figuur binnen. Jan
Renders werd op het matje geroepen maar tot zijn
opluchting had de Sint alleen maar bewondering voor
de manier waarop Jan als secretaris functioneerde in
de club.

Er zijn door onze New Orleans vriend Jan Vollenbronk diverse opnames gemaakt in het
Casino en op cd gezet.

15 JAAR JAZZCLUB

20 Jan.

We hadden in Limburg iets op de kaart
gezet maar om dit te continueren of
beter nog te versterken is een ander
verhaal.
Het valt en staat met de inzet van
bestuursleden en de vraag: blijft het
publiek geïnteresseerd in onze
activiteit?. We waren er van overtuigd,
mits de muzikale kwaliteit zo hoog
mogelijk gehandhaafd bleef.

Hieronder het bestuur uit die tijd

De optredende bands waren: N.O. Dusty
Duds, The Louisiana Rhythm Kings en de
Circus Square Jazz Band met zangeres
Loes van Wees.
Het was een mijlpaal maar we hadden zin in
de toekomst.

30 Mrt.

Jazznight

Een dergelijk evenement kost veel fysieke inspanning maar ook veel organisatie vooraf. Ook
tijdens dergelijke avonden bleek hulp van buitenaf steeds meer welkom. Denk daarbij aan
kassabemanning, toezicht op veiligheid en EHBO. Daarbij hadden we altijd een
informatiestand waar ook vaak cd’s werden verkocht. Het was daarom prettig dat we altijd
een aantal dames bereid vonden om ons te helpen.
Geen wonder dat onze voorzitter altijd zo nodig de informatiestand wilde inrichten.

16 Mei.

New Black Eagle Jazz Band

Er
wordt
een
nieuw
hoofdstuk
toegevoegd aan de historie van de
jazzclub door het bezoek van de New
Black Eagle Jazz Band uit Boston
(USA).
Deze band heeft in Amerika een zeer
grote bekendheid gekregen doordat zij
optraden met de symfonie orkesten van
Bosten, Newton en Baltimore. Bij hun
vorig bezoek aan Nederland traden zij
samen op met het LSO in de
schouwburg in Heerlen.
Het zijn doorgewinterde muzikanten en
het is dan ook een genot om hen live te
beluisteren.
Tijdens dit optreden werden er opnames
gemaakt om te gebruiken voor een cd.
De individuele kwaliteit van de zeven muzikanten, gekoppeld aan een voortreffelijke
collectieve discipline, maakt dit gezelschap tot een van de meest gewaardeerde en
succesvolle band in de jazzwereld.

Juli. 1996
Zij stierf deze maand
Zij was de grootste, aller tijden.
Zij was ongeëvenaard.
Zij is onvervangbaar

.

Gelukkig hebben we haar muziek
nog!!

