Seizoen 1996-1997.
Intussen was er een nieuw bestuurslid bijgekomen n.l. Wim Oostelbos. Hij
zou snel bekend worden als de man met de creatieve stropdassen.

26 Oct.

New Orleans Red Beans.

Deze band uit Zeeland was ook enkele malen in
onze club te beluisteren. De leider Hans Hamelink
is een echte New Orleans fan en bracht met zijn
orkest ook vaak speciale gasten mee zoals de
trompettist Cuf Billet

22 Febr.

David Livingstone met een bijzondere gast:
Ingram Washington
Vooral de dames waren erg
gecharmeerd van deze zanger uit
Detroit, Michigan.

26 Apr.

Ginger Pig UK

Weer zo’n stijlvolle Engelse band met leider Colin
Richardson. Ze brachten deze avond ook een
bijzondere zangeres mee n.l Elaine Mckeown.
Ze trouwde later met de Limburgse trompettist
Jan Wouters

Seizoen 1997-1998
27 Sept.

New Orleans Heartbreakers

De N.O. Heartbreakers speelden met veel enthousiasme en spelvreugde de oorspronkelijke
en “zwarte” muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten. Niet voor niets werden zij in
1995, tijdens het beroemde French Quarter Festival, benoemd tot ereburgers van de stad
New Orleans.

Deze avond kwam er een jonge Limburgse
zangeres mee, jawel, Nancy Deusings.
Het getuigd van veel moed om in Nederland
de kant van de New Orleans jazz te
kiezen als je pas afgestudeerd bent aan
het conservatorium in Maastricht.

2 Dec.
Het leven draait door. Deze week twee berichten die de jazzliefhebber niet onberoerd lieten.

18 Apr.

The New Orleans Roof Jazzmen

We hadden al jaren getracht deze band naar de club te krijgen en eindelijk was het dan
zover.De leider van de band Pierre Claessens (cl) is een bevlogen man die in zijn band een
strakke muzikale discipline hanteert. Zijn liefde voor New Orleans muziek ontstond bij zijn
ontmoetingen met Ken Colyer, waar hij nog samen mee gespeeld heeft. Zijn verdere
ontmoetingen met George Lewis en Alton Purnell bepaalden zijn verdere muzikale
loopbaan.

Seizoen 1998-1999
21 Nov.

The Bob French Connection USA

Bob French is een begrip in New Orleans. Niet
alleen als leider van de Original Tuxedo
Jazzband, ook als medewerker van het
radiostation WWOZ in de Crescent City.

18 Dec.
Helaas weer een minder prettig bericht.
Op deze datum overlijdt Chris Blount op 58 jarige
leeftijd.
Vele uren heeft hij in onze club zijn muziek ten gehore
gebracht. Vooral zijn interpretaties van gospels en
spirituals waren adembenemend mooi. Zijn
medemuzikanten prezen hem om de zorgvuldigheid, om
het erfgoed van de “zwarte” New Orleans muziek te
bewaren. Dit werd duidelijk in een interview op de BBC
met Derek Winters die jaren lang de trompettist in zijn
band was.

Apr. A Portrait of Duke Ellington.
Dit is wel het beste orkest ooit in de club met louter topmuzikanten.
Van allerlei concerten in Europa zijn opname’s gemaakt van dit orkest en daarvan zijn de
beste nummers op een cd gezet op het label Arbors Records in Amerika, het label van Dan
Berrett. Dit was een puur eerbetoon aan de grote meester. Wat hebben we genoten!!

Overigens was dit ook de eerste keer dat op een Amerikaans label een orkest werd
gepresenteerd, met als leider een Nederlander nl. Frank Roberscheuten.

A Portrait of Duke Ellington
Seizoen 1999-2000
Historisch gezien een mijlpaal. We gingen een eeuw afsluiten waarin de jazz grotendeels is
ontstaan. In het begin van de eeuw werd deze muziek niet serieus genomen. Maar
langzamerhand is het besef gegroeid dat deze muzikale uiting een absolute kunstvorm is.
Met deze gedachte kunnen we tevreden de eeuw afsluiten.
20 Nov.

Never Mind Jazzband.

Deze band uit Eindhoven heeft veel indruk
achtergelaten. Een sterk collectief met een opvallende
stijlvastheid en veel spelvreugde. Zo zie je maar, je hoeft
het niet altijd ver te zoeken.

Eeuwwisseling

Met dit bestuur gingen
we de nieuwe eeuw in!!

29 Jan.

David Livingstone Jazz Messengers met Beverly Daily( USA)

De David Livingstone met leider Ad van
Beerendonkzagen altijd weer kans om hun formatie
op te fleuren met verrassende gasten. Deze avond
was dat de Amerikaanse zangeres Beverly Daily.

26 Febr.

Phil Mason N.O. All Stars ( GB )

Deze karakteristieke Engelse band heeft met een zeer
sterke ritmesectie een inspirerende uitwerking op het
publiek om te dansen. De rustpunten brengt de uit
Jamaica afkomstige zangeres, Christine Tyrrell, met
haar uitstekende vertolkingen van gospels en spirituals.

27 Mei.

Sonny Morris Delta Jazzband( GB )

Sonny Morris heeft jaren trompet gespeeld in
de band van Ken Colyer.
Deze avond was al te zien en te horen dat zijn
gezondheid niet al te best meer was.
Acht maanden later zou hij op 73 jarige leeftijd
overlijden. Hij heeft in Engeland een
belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van
de New Orleans muziek.

Seizoen 2000-2001
Ons bestuurslid Fons Maessen had al eerder te kennen gegeven dat wanneer hij 70 jaar zou
worden, hij uit het bestuur zou stappen.
Enige tijd later zou zijn opvolger, Cor Gisberts, zijn plaats innemen.
16 Dec.

Algiers Stompers ( GB )

Weer zo’n oude rot uit de Engelse
jazzscene. De leider van deze band Brian
Carrick was ook al een grote bewonderaar
van George Lewis. Hij speelt zelfs op de
klarinet van George die hij van zijn
weduwe gekregen heeft. Brian werd een
graag geziene gast in onze club.

17 Febr.
The Roof Jazzmen met Norbert Detaye.
Charismatisch, bescheiden en gepassioneerd
is hij. De Gentse binnenhuisarchitect Norbert
Detaeye, een prominent gospel vertolker, kan zich
een leven zonder muziek niet indenken. Hij raakte
zo in de ban van de muziek uit New Orleans, dat
hij er na herhaalde bezoeken zelfs ereburger werd.

17 Mrt.

Jazznight 2001

Bestorming van het kasteel door de voorzitter en secretaris.

Tot dit moment was de locatie van de Jazznight het Casino in Brunssum. Om onze
sponsoren meer mogelijkheden te bieden en het geheel een professioneel aanzien te geven,
besloten we om de Jazznight naar de hoeve van Kasteel Hoensbroek te verplaatsen. We
hadden de 20ste Jazznight bewust daarvoor uitgekozen. Ook muzikaal wilden we de lat iets
hoger leggen zodat de belangstelling ook van buiten de regio zou toenemen. Die avond
traden op:
The Phil Mason All Stars, David Livingstone met Nancy Deusings, Gipsy Swing en de
Happy Feet Brassband.
De avond was een succes, maar bij zo’n
eerste keer op een vreemde locatie
sluipen er nog wat schoonheidsfoutjes in
en dat zou de volgende keer beter moeten.
Dat er een vervolg zou komen stond voor
iedereen vast.

The Happy Feet ( zie foto ) heeft ons die
avond geweldig ondersteund.

21 Apr.

Jazz at the Philharmonic

In dit jaar stierf in Geneve op 83 jarige leeftijd de
legendarische Norman Granz.
Hij was na de tweede wereldoorlog de eerste die in Amerika
concerten organiseerde met gelegenheidsformaties. Werkelijk
alle grote musici hebben binnen zijn organisatie gespeeld.
Norman Granz.hier op de foto samen met Clio Laine

Op verzoek van de jazzclub had Frank
Roberscheuten een gelegenheidsformatie
samengesteld.
Bezetting:Frank Roberscheuten, Dirk v.d.
Linden, Onno de Bruyn, Karel Algoed, Patrick
Artero, Chris Hopkins en Shaunette Hildabrand

