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ORLEANA JAZZBAND 

Het grote succes dat de Orleana oogstte 

tijdens het optreden in januari 2012 in 

onze club, was voor onze muziek 

commissie een goede reden om hiermee 

het Jazzseizoen 2014-2015 te openen op 

zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 20.30 uur 

in trefcenter Amicitia. 

ORLEANA is ontstaan door samenvoeging 

van New Orleans en Louisiana. De 

muzikale inspiratie van deze jazzband 

gaat terug naar de jaren ’20  toen de 

jazzmuziek nog puur gespeeld werd.  

De formatie bestaat uit een goede 

ritmegroep met op banjo Arie van 

Mensoort, op bas Jan v.d. Berg, en 

Mathijs Duijzer leider, motor en drummer 

van de  band. De blazersgroep bestaat uit 

3 muzikanten: Walter van Andel op 

trompet, Will van Gestel op klarinet en 

trombonist Anton Verlee. Een zeer goede 

aanvulling is de zangeres Violetta 

Roosberg. De roots van deze zangeres 

liggen in het Caribische  gebied hetgeen 

duidelijk is te horen aan haar stem en 

zangstijl. 

Zonder enige twijfel een aanrader! 

 
Hallo Jazzvrienden, 

Ondanks een nagenoeg volledig 

verregende augustus maand hopen wij 

dat u een goede zomer heeft gehad en 

van een fijne vakantie heeft genoten. 

Onze muziek commissie heeft niet stil 

gezeten en toch weer een aardig 

programma in elkaar gezet.  

Gelukkig heeft het grootste deel van onze 

donateurs hun donatie voldaan waarvoor 

onze hartelijke dank. Wij hebben de 

donateurpasjes klaar en zij liggen aan de 

kassa gereed. Overigens: de entreeprijzen 

zijn hetzelfde gebleven. Wij wensen u een 

fijn muziekseizoen toe. 

 
Afscheid nemen. 

Zeer tot onze spijt heeft bestuurslid de heer 

Cor Gisberts te kennen gegeven, dat hij om 

persoonlijke redenen, al zijn activiteiten 

voor Jazzclub Zuid Limburg per direct gaat 

beëindigen. 

Het bestuur dankt Cor voor zijn inzet, 

betrokkenheid en vele werk dat hij voor de 

Jazzclub heeft gedaan, zowel intern als 

extern, en wenst hem en zijn echtgenote 

voor de toekomst alle goeds. 

Wij vinden het correct u hiervan op de 

hoogte te stellen. 

Namens het bestuur van de Jazzclub,  

Jan Renders, secretaris  
 

Programma seizoen 2014-2015 

Zat  01-11  Thomas l’Etienne & Friends 

Zat  29-11  Sunset Swing 

Zon 28-12  Trio Harry Kanters welcoms 

                   Engelbert Wrobel 

Zon  25-01  Nog niet bekend 

Zon  01-03  4 Aces Robert Veen 

Zat   28-03  Jazznight: nog niet compleet 

Zat   25-04  N. O. Revival Stompers 

Zat   30-05  The Revivalists 

Zaterdagconcerten beginnen om 20.30 uur 
Zondagconcerten beginnen om 14.00 uur 
Podium: Trefcenter Amicitia Hoensbroek 
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Jazz in de Regio: 

Vrij  26-09 Verjazz Combo Trib to Benny Goodman Lazy River JC Gent      20.00u 

Zon  05-10 Trib. to Sydney Bechet  Parkstad Theater Heerlen     11.30u 

Vrij  10-10 The Julian N O Jazz Friends (B) Lazy River JC Gent      20.00u 

Zon 12-10 Günther Joos Swing Group  Jazzverein Aachen Kurpark Terrassen 11.00u 

Zat  25-10 Lucien Barbarin & Maryland JB Honky Tonk Dendermonde      20.00u 

Zat  01-11 Thomas L’Etienne N O Friends JC Zuid Limburg Amicitia Hoensbroek 20.30u

  

De jazzclub  organiseert 3 workshops/demonstraties die inzicht geven in de 

ontwikkeling van de lichte muziek. Het project is uniek en tot stand gekomen 

door belangrijke ondersteuning van Provincie Limburg en Huis voor de Kunsten 

Limburg. 

Onder muzikale leiding van Marc Huynen spelen ervaren muzikanten samen met 

afgestudeerde - , of bijna afgestudeerde conservatoriumstudenten en laten daarbij horen 

hoe de lichte muziek zich heeft ontwikkeld vanuit het brongenre (de traditionele jazz) tot 

aan de huidige muziekstijlen. 

Bij iedere workshop  wordt die ontwikkeling gedemonstreerd aan de hand van een 

instrument. Voor de pauze wordt uitleg gegeven aan de hand van muziekfragmenten. Na 

de pauze speelt een orkest speciaal daarvoor gearrangeerde muziek.  

In de 1e workshop/demonstratie brengen muzikanten het ritme van ‘The Second Line’ ten 

gehore, ontstaan in de New Orleans stijl en nog steeds herkenbaar in de latere 

doorontwikkelde muziek- stijlen. Met name diverse swingstijlen komen aan de orde waarin 

‘The Second Line’ steeds goed te herkennen is.  

 

Speelmanier/beat 

Bij lichte muziek draait het allemaal om de manier van spelen. De klassieke manier van 

spelen, of beter gezegd de ambachtelijke manier van spelen, moet aangevuld worden met 

de interpretatie en articulatie van de lichte muziek. Die specifieke kenmerken van de lichte 

muziek hebben zich de laatste tientallen jaren onder invloed van met name Amerikaanse 

musici ontwikkeld tot een universele ‘muziektaal’. 

Jazz, Blues, Swing, Pop, Rock, Latin, Filmmuziek en Wereldmuziek; muziekstijlen die een 

soort van universele ‘muziektaal’ met elkaar gemeen hebben: de taal van de lichte muziek. 

Bij de 2e  workshop/demonstratie wordt de ontwikkeling in de lichte muziek getoond aan 

de hand van het blaasinstrument, de trompet. 

 

Bij de 3e workshop vormt de klarinet het thema om de bezoeker door de muziekstijlen te 

loodsen. 

 

De workshops/demonstraties vinden plaats in de Brandpoort, Hoogstraat 191 in Landgraaf 

op: 12 oktober 2014, 14 december 2014 en 11 januari 2015.  Aanvang: 14.30 uur 

 

Voor donateurs van Jazzclub Zuid Limburg zijn deze bij te wonen voor € 6,00 p.p. per 

voorstelling incl. 1 consumptie. Iedere entreekaart is tevens een voucher t.w.v. € 4,00 en 

betekent een korting op de entreeprijs van de maandelijkse voorstellingen van Jazzclub 

Zuid Limburg die plaats vinden in Zaal Amicitia te Hoensbroek.  

Vb 3 vouchers betekent 3 x € 4,00 korting. Het programma zal binnenkort  te vinden zijn 

op www.jazzclubzuidlimburg.nl 

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/
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