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SUNSET SWING  
zaterdag 29 november in Amicitia 
Hoensbroek 
Een formatie, met bekende muzikanten 
uit de Bredase Jazzwereld zoals Bart 
Goosen op bas, Fred Weller drums, Carlo 
van Bijsterveld cornet, de uit België 
afkomstige trombonist Philippe Desmet 
en Wouter Nouwens op gitaar maakt met 
een speciale gast op saxen de 6-
persoonsformatie compleet.  
Zij spelen “muziek uit het hart” en laten 
zich daarbij inspireren door 
jazzgrootheden als Fred Allen, Benny 
Goodman, Fats Waller en Count Basie.  
Deze bijzondere band treedt op 29 
november op vanaf 20.30 uur in Amicitia 
Hoensbroek . 
Entree € 12,50, donateurs € 8,00. 
Verdere info: www.jazzclubzuidlimburg.nl 
 

 

Jazz moves  
Na een hoopvolle start van een eerste reis 
door de ontwikkeling van de jazz  aan de 
hand van de New Orleans Second Line 
jazzbeat, volgt op 14 december a.s. een 
volgende versie, met nu als thema de 
trompet. De uitvoering vindt wederom 
plaats in de ‘Brandpoort’ te Landgraaf.  
Marc  Huynen begeleidt muzikanten en 
bezoekers via markante punten in de 
diverse stijlen;  vanaf de New Orleans stijl 
met overgang naar  de Swing en 
vervolgens overgang naar Bepop en funky 
music in eigentijdse stijl. Titels o.a. als 
Ain’t got a thing en the Preacher zullen 
voor bijna  iedereen herkenbaar zijn. 
Voor de pauze weer leerzame uitleg en 
anekdotes aangevuld met muzikale 
demonstraties. Na de pauze een concert 
met speciaal op het thema gearrangeerde 
muziek. 
Op 11 januari 2015 volgt in de 
‘Brandpoort’  de laatste uitvoering in het 
project met als thema klarinet/saxofoon.  
De line-up volgt op de Jazznight 28 
maart 2015 in kasteel Hoensbroek. 
Wanneer? Zondagmiddag 14 december 
a.s. 14.30 uur.                                           
Waar?          Zalencentrum Brandpoort 
Landgraaf (Nieuwenhagen) Hoogstraat 
191.                                             
Ticket?  € 6,00 (incl. 1 consumptie)     
Op de achterkant van het ticket staat een 
voucher twv € 4,00. Deze kan ingeleverd 
worden bij een concert in Amicitia in het 
seizoen 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 

Voor feesten, koffietafels 
en vergaderingen 

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

Markt 9-10 Hoensbroek 
0455212999, 0611332365 

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/


 
 

  

 
 
Recensie Thomas and Friends. 
Waar heb je “Friends” voor ? Het zou 
zomaar kunnen om eens een fijn stukje 
muziek te maken. Nou, dat is met Thomas 
L’ Etienne en zijn New Orleans Friends zeer 
zeker gelukt. Wat een avond, wat een 
muziekfeest. 
Dat Thomas  over de hele wereld reist was 
te merken aan de variatie in zijn 
muziekkeuze. Naast New Orleans met b.v. 
de klassieker Old Rugged Cross of Muscrat 
Ramble dat Kid Ory in 1926 schreef, ging 
hij met zijn friends via Fats Domino naar 
de Caribische eilanden met hele fijne 
muziek. 
Heel bijzonder was de trip naar Brazilië 
met een geweldig mooi nummer waarvan 
ik helaas de titel ben vergeten. Het was uit 
de zestiger jaren van de vorige eeuw en  
Thomas legde hier zoveel gevoel in 
….kippenvel. 

Zoals gebruikelijk kregen de muzikanten 
hun muzikale soli waarvan zij zich 
uitstekend kweten. Bijzonder te vermelden 
dat de 18 jarige Jérôme Cardynaals met 
veel gevoel voor ritme een uitstekende 
partij drumde, af en toe wat hard, maar 
ja, je bent jong en uitbundig. Aan het eind 
van het concert verraste Emiel van Pelt het 
publiek op een boogie woogie die 
beantwoord werd met een staand applaus 
voor het gehele orkest.. 
Het was een fijne avond. Een bezoeker. 
 
ATTENTIE…ATTENTIE 
Het is soms moeilijk dingen ineens goed te 
doen. Je bent van talrijke factoren 
afhankelijk. Zo ook het vaststellen van de 
datum van de eerstkomede Jazznight  in 
2015. Aanvankelijk vastgesteld. Zoals 
gewoonlijk eind mart, de 28ste, maar deze 
datum bleek niet beschikbaar te zijn in 
Kasteel Hoensbroek. Veranderen naar 11 
april. Veel werk en vooral protesten, zoals 
reeds medegedeeld in de vorige 
Nieuwsbrief.  
In week 44 kregen wij bericht dat 28 
maart tóch beschikbaar was.  
Opgelucht maar toch!  
De echte datum voor  JAZZNIGHT 2015 
is:  

 
28 MAART 2015. 

 
Denk aan uw agenda! Bedankt 
 
 

Jazz in de Regio: 
05 dec  New Orleans Night Owls   Lazy River jazz Gent   20.00 u 
06 dec  The N. O. Roof Jazzmen   Honky Tonk Jazzclub Dendermonde20.00 u 
14 dec Workshop trompet Jazzclub Z Limburg Brandpoort Hoogstraat 191  14.30 u 
       Landgraaf/Nieuwenhagen 
14 dec Sun Lane LTD     Kurpark Terrassen Aken  11.00 u 
28 dec Trio Harry Kanters welcomes Engelbert Wrobel in Amicitia Jazzclub Z Limburg14.00 u 
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