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Thomas l’Etienne and Friends.
Zaterdagavond 01 november vanaf 20.30
uur brengt hij met een stel vrienden zijn
hedendaagse New Orleans jazz in onze
Jazzclub Zuid Limburg.
Bezetting:
Thomas L'Etienne: Clarinet, sax &
vocals (Hamburg). Thomas is sinds vele
jaren één van de belangrijkste Europese
rietblazers in de New Orleans jazz-stijl.
De laatste jaren heeft hij zich ook
toegelegd op de Braziliaanse Choro
muziek.
Bart Brouwer: trombone & vocals
(Maastricht). Leider van de "New Orleans
Brassconnection", bijna 30 lid geweest
van de "Happy Feet Brassband". Tevens
jaren rond getoerd met de "New Iberia
Jazzband" (D), en andere podium bands.
Emile van Pelt: piano & vocals
(Hilversum). Pianist bij verschillende oude
stijl bands, en heeft met vele "oude
meesters" gespeeld. Beheerst perfect de
verschillende stijlrichtingen uit de New
Orleans muziek.
Ad van Beerendonk: bass (Helmond).
Behoeft geen verdere uitleg... sinds vele
jaren "de" bassist in de New Orleans stijl.
Jérôme Cardynaals: drums
(Maastricht). Speelt drums sinds hij kan

lopen. Ondanks zijn 18 jaar al met vele
bekende N. O. muzikanten gespeeld én
opgenomen. In 2010 het "prinses
Christina concours" in Amsterdam
gewonnen samen met de hammondspeler
Simon Oslender ( Twogether )
Deze band bestaat uit muzikanten die
elkaar al jaren kennen, maar in deze
samenstelling nog nooit eerder samen
gespeeld hebben. Ze zullen een
gevarieerd programma brengen waar
"bekende" stukken afgewisseld worden
met zelden gehoorde stukken; uitstapjes
naar Caribische en Braziliaanse nummers
worden niet geschuwd. Podium:
Trefcenter Amicitia, Markt 9, Hoensbroek.
Nieuwsbrief per email.
Het versturen van onze Nieuwsbrieven per
email gaat in groepen. Als er in die groep
één email adres verkeerd is, gaat de
gehele groep niet door en moet je uit
gaan zoeken in welk adres de fout zit.
Daarom nogmaals het verzoek alle
wijzigingen aan uw email adres direct
door te geven aan onze administratie
info@jazzclubzuidlimburg.nl of
renders@jazzclubzuidlimburg.nl
Hartelijk bedankt.

Datum Jazznight veranderen.
Door het NIET beschikbaar zijn van
het Kasteel Hoensbroek op
zaterdag 28 maart 2015, zijn wij
genoodzaakt om deze datum te
verplaatsen naar zaterdag
11 april 2015.
Wij verzoeken u deze datum te
corrigeren in uw agenda.
Dank u.

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

Opening seizoen.
De Orleana Jazz Band opende op 4
oktober het seizoen met een optreden
van veel muziek en muziekplezier in het
Trefcenter Amitia. Het talrijke publiek kon
door het gekozen muziekprogramma
volop genieten. Violetta Roosberg nam
een aantal goed in het gehoor liggende
melodieën voor haar rekening. Het werd
een succesvol optreden en de bezoekers
hebben een fijne zaterdagavond gehad.
PROGRAMMA JAZZCLUB ZUID LIMBURG 2014-2015
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
Engelbert Wrobel 14.00 u
Zon 25-01
The Swing & Boogie All
Stars14.00 u
Zon 01-03
4 ACES Robert Veen
14.00 u
Zat 11-04
JAZZNIGHT
Zat 25-04
N.O. Revival Stompers
20.30 u
Zat 30-05
The Revivalists 20.30 u

New Orleans Second Line drumbeat
is tijdloos.
Op zondag 12 oktober 2014 bewezen
de Limburgse topmusici Marc Huynen
en Jérôme Cardynaals dat de New
Orleans Second Line Beat niet aan een
houdbaarheidsdatum gebonden is.
Alle jazz en popstijlen swingen door de
onverslijtbare invloed van de New
Orleans stijl.
Presentator/trompettist Marc Huynen
leidde ons soepel van New Orleans via
het swingtijdperk, de bebop periode, de
latinjazz, naar de hedendaagse funk.
Een centrale rol was weggelegd voor
drumtopper Jérôme Cardynaals.
Hij demonstreerde, samen met een
band bestaande uit in Maastricht
opgeleid jazzmusici, in alle genres de
aanwezigheid van de bronmuziek; de
classic jazz. Het concert volgde na de
pauze dezelfde rode draad. Hierbij
werkten de muzikale kwaliteiten en het
enthousiasme van de jeugdige musici
zeer aanstekelijk. Het resultaat: een
bijzondere muzikale middag.
Op initiatief van Jazzclub Zuid-Limburg
volgen er nog drie versies met
hetzelfde concept. Op 14 december
2014 staat de trompet centraal. Op 11
januari 2015 de klarinet/saxofoon.
Op 11 april 2015 wordt het project
afgesloten tijdens het jaarlijkse festival
( Jazznight ) in Kasteel Hoensbroek.

Jazz in de Regio:
Zat 18 okt
Birdie Seven en Machteld Cambridge Jazzclub Vaals, Kopermolen
Zat 25 okt
Maryland Jazzband met Lucien Barbarin Honky Tonk Dendermonde
Zat 01 nov Thomas l’Etienne and Friends
Jazzclub Zuid Limburg Amicitia
Vrij 07 nov Big Band der RWTH Aachen
Kurpark Terrassen Aachen
Vrij 07 nov Sammy Rimington and Friends
Lazy River club Gent
Zon 16 nov Swinging Sisters und Band
Kurpark Terrassen Aachen

19.00u
20.00u
20.30u
20.00u
20.30u
11.00u

