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LID EUREGIOJAZZ

Op zondagmiddag 25 januari 2015 komen
pianist Eeco Rijken Rapp en klarinettist
Dolf Robertus naar Jazz Club Zuid
Limburg om samen met bassist Alex Milo
en drummer David Herzel een speciaal
programma te brengen in Trefcenter
Amicitia in Hoensbroek vanaf 14.00 uur.
Zij voeren u over de wegen waarlangs de
klassieke pianojazz en -blues zich
hebben ontwikkeld. Hierin worden
plaatsen aangedaan waarin Ragtime,
Stride, Boogiewoogie en Swing tot bloei
kwamen; waar de stijlen elkaar vonden
en zich konden vormen tot de vroege
jazz. Een belevenis met muziek van
spelers als Willy The Lion Smith, Earl
Hines, Fats Waller, Jelly Roll Morton, Little
Brother Montgomery, Albert Ammons,
Eeco Rijken Rapp volgde vanaf zijn
zesde jaar klassiek piano-onderwijs. Als
zestienjarige woonde hij echter een
voorstelling bij van de Boogie Train en
raakte zó gefascineerd door deze muziek
dat hij overstapte naar de boogiewoogie
en jazz. Hij nam les bij Rob Agerbeek en
bezocht de Jazzacademie in Amsterdam.
In 2006 raakte hij wereldwijd bekend
door zijn boogie-woogie lessen op
YouTube. Dit leidde al spoedig tot
uitnodigingen voor optredens. Sindsdien

is hij te vinden op de internationale podia
van jazzsociëteiten, cultuurtheaters en
festivals. Hij is medeoprichter van de
Nederlands/Duitse formatie
"Boogielicious".
Dolf Robertus, is al ruim 60 jaar actief in
de muziek (klarinet/saxofoon/piano). Hij
experimenteerde in de beginjaren met de
moderne jazz, maar omstreeks 1975 stapt
hij over naar de New Orleans jazz. In de
jaren tachtig is hij veel in het buitenland.
Voor tournee's door Europa met de
jazzbands van Louis Dawson en van
David Livingstone, en ook voor een
verblijf van enkele maanden in New
Orleans om er te studeren en te spelen.
Sinds 1989 is hij terug in Nederland. Dolf
treedt regelmatig op als klarinettist /
saxofonist van bekende formaties als de
Maryland Jazzband en de Jan Wouters
N'Awlins Brassband, zowel in Nederland
als daarbuiten.
Alex Milo, studeerde muziektheorie en
compositie in Novi Sad, en vervolgens
contrabas aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag.
Begeleidde Barry Harris, John Scofield.
Frank Morgan, Michael Brecker, Melba
Joyce en Steve Gut op tournees en tijdens
workshops. Ook maakte hij deel uit van
de Down Town Jazz Band en van de New
Orleans Syncopaters.
Hij speelde en speelt met bekende
jazzmusici als John Scofield, Frank
Morgan, Rob Agerbeek, Peter Beets, Hans
Dulfer, Vince Benetti, Rossano Sportiello.
David Herzel, drums, is afkomstig uit
Bielefeld. Hij drumde over de gehele
wereld, zoals hij zelf zegt "2500 optredens
van Bielefeld tot Bangalore". Hij is met
pianist Eeco Rijken Rapp oprichter van
"Boogielicious", en is een gevraagd
gastdrummer.

Voor feesten, koffietafels
en vergaderingen
Feesten vanaf € 17,95 a.i.
www.amicitiahoensbroek.nl
Markt 9-10 Hoensbroek
0455212999, 0611332365

Een mooie vertolking van het nummer
Skyline, door Engelbert Wrobel op
tenorsax, hij speelde ook een prachtige
balade n.l. It crowd the custom to yo
smile. Wat bovendien ons verraste was de
mooie warme stem van de bassist Jeroen
Koning o.a. met de song, L.o.v.e.
Gecompleteerd door de voortreffelijke
musici Harry Kanters en Onno de Bruijn
hadden zij zeker een volle zaal verdiend.
Wij wensen u allen een gelukkig 2015
Jan & Ricky de Baar

Recensie december concert
Tijdens dit laatste concert in 2014 moesten
wij denken aan Benny Goodman . Hij was
de eerste jazzmusicus die in 1938 in de
beroemde Carnegy Hall in New York mocht
spelen, waardoor de jazzmuziek eindelijk
erkent werd als serieuze kunstvorm. Het
was volledig uitverkocht. Wat een kontrast
met de swingformatie van Harry Kanters,
waarin een Europese rietblazer van
wereldklasse stond, Engelbert Wrobel. Het
verschil zat hem in het aantal bezoekers.
De zaal was maar half gevuld maar de
muzikale kwaliteit was zeker vergelijkbaar.
Hoe kan het toch dat een dergelijke
kwaliteit niet meer voldoende gewaardeerd
wordt??
Wij hebben in elk geval enorm genoten
o.a. van een compositie uit 1929 ooit
gezongen door Nat King Cole, Yust me
Yust you.
Jazz in de Regio:
Zon 25-01
The Boogie and Swing All Stars
Zat 14-02
Mardi Grass Jazzband
Zon 01-03
4 Aces met Robert Veen

NIEUWJAAR
Het bestuur van
Jazzclub Zuid Limburg
wenst u allen een
gezond en voorspoedig
Rectificatie: Graag uw aandacht!
In ons programmakaartje 2014-2015 staat
onder Koffieconcerten:
Zon 01-03 Revivalists. Dit moet zijn:
Zon 12-04 Revivalists.
Datum Jazznight is correct: 28-03-2015
Workshops.
De 3 workshops zijn voorbij. Het was een
ongewoon/nieuw initiatief van bestuurslid
John Seuren maar zeer verfrissend, leerzaam en geslaagd. Het werd ondersteund
door provincie, gemeente en Huis van de
Kunsten. Mogelijk dat dit evenement in de
toekomst nog eens herhaald wordt.
Jazzhome Amicitia, Hoensbroek
Honky Tonk Dendermonde
Jazzhome Amicitia, Hoensbroek

14.00u
20.00u
14.00u

