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Engelbert Wrobel 
 

 

Het affiche luidt Harry Kanters meets Engelbert Wrobel en ontmoet daarmee een 
van de beste saxofonisten / klarinettisten van Europa. Eerder trad Engelbert met zeer 
veel succes op in onze club tijdens de Jazznight. Hij is in de jazzwereld een graag 
geziene en gehoorde gast. Verder spelen: 
Jeroen Koning, gitarist en bassist. Hij musiceerde o.a. met Scott Hamilton, Ingram 
Washington en Frits Kaatee en speelde o.a. in Berhard Berkhout´s Swingmates. Jeroen 
is met zijn enorme uithoudingsvermogen, muzikaliteit en verrassende stijl van spelen 
iemand die er altijd vol voor gaat. Hij speelt muziek om het publiek te vermaken, van 
jong tot oud. 
Onno de Bruijn is waarschijnlijk de meest swingende drummer in de traditionele 
Jazzwereld, mede een reden waarom Onno na de Jojo Swingband en de Swing Cats 
toetrad tot de Dutch Swing College Band. Met deze bands heeft Onno vele CD's 
gemaakt, de meeste continenten over de hele wereld bezocht en met een enorme 
hoeveelheid gerenommeerde internationale musici gespeeld.  VERDER PAG. 2. 
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�Onno de Bruijn is waarschijnlijk de 
meest swingende drummer in de 
traditionele Jazzwereld, mede een 
reden waarom Onno na de Jojo 
Swingband en de Swing Cats toetrad 
tot de Dutch Swing College Band. Met 
deze bands heeft Onno vele CD's 
gemaakt, de meeste continenten over 
de hele wereld bezocht en met een 
enorme hoeveelheid gerenommeerde 
internationale musici gespeeld. 
Harry Kanters is van origine een 
multi instrumentalist, maar 
specialiseerde zich in diverse 
jazzpiano-stijlen. Hij speelde met 
grootheden als Dock Cheatham, Tom 
Baker, Dan Barrett en Anti Sarpila. Op 
vele internationale Jazzfestivals 
vervulde hij een belangrijke muzikale 
rol. 
Dit kwartet is te zien en te horen in 
Trefcenter Amicitia, Markt 9 te 
Hoensbroek op zondagmiddag 28 
december 2014 vanaf 14.00 uur. 
 

Het bestuur van de jazzclub wenst 
allen vredige en fijne feestdagen 
en een gezond en voorspoedig 
2015 met fijne jazzmuziek. 

Sunset Swing 
Rondom Jazzhome Amicitia was het 
een enorme puinhoop. De slechte 
bereikbaarheid was voor menigeen 
misschien wel een aanleiding om eens 
over te slaan. Heb ík er spijt van? 
NEE, want het was voor mij een 
geweldige avond. Na iedere vier tellen 
liep het als een trein alles paste in 
elkaar. En of ik iemand goed vond?  
NEE en waarom niet: het waren 
allemaal solisten op zich. Een orkest 
staat of valt met een goede front- en 
backline; als deze niet met elkaar door 
één deur kunnen, is het lastig om 
binnen te komen, maar ik denk niet 
dat daar iemand aan heeft getwijfeld. 
Toch vond ik de als gast spelende Rick 
van de Berg op bariton sax een 
geweldenaar. Sunset Swing verdiende 
meer belangstelling maar helaas!  
Een toehoorder.  
 
 

 

Jazz in de Regio: 
14 dec Workshop “Jazz Moves” Trompet  Zalencentrum Brandpunt Landgraaf 14.30u  
28 dec Harry Kanters meets Engelbert Wrobel Jazzclub Amicitia Hoensbroek  14.00u 
01 jan Schautermann Tillies Jazzband  Grand Café Zera Jazzclub Vaals  15.00u 
18 jan Nieuwjaar met Norbert Detaeye  Honky Tonk Jazzclub Dendermonde 15.00u 
18 jan Evergreen Swingtet    Parkstad Theater Heerlen   11.30u 
25 jan The Swing & Boogie All Stars  Jazzclub Amicitia Hoensbroek  14.00u 
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