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4-ACES met Robert Veen. 
Robert Veen, rietblazer in de 
ruimste zin van het woord: de 
klarinet, de sopraan-, tenor- en de 
indrukwekkende bassax.  
Hij is één van Nederlands meest 
gezochte rietblazers in de swingstijl 
en speelt in tientallen orkesten o.a. 
in het Beau Hunks Saxophone 
Quartet, The Aces of Syncopation 
én de groep waarmee hij nu te 
horen is in onze Jazzclub Zuid 
Limburg: Frank van Meeteren 
gitaar, Pieter Klop piano en Ronald 
Jansen Heijtmejer klarinet en 
saxen. De Aces zijn veel onderweg. 
Naast de jaarlijkse tournees door 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk 
en Italië hebben de Aces al vele 
prestigieuze Kobe Jazz Street 
festival. 
 

Een optreden van de Aces staat garant 
voor een uiterst gevarieerd programma, 
waarbij furieus swingende riffs worden 
afgewisseld met geladen bluesmelodiën, 
romantische balladen, Caribische ritmes 
en mysterieuze oosterse klanken. Een 
aanrader. 
Het optreden vindt plaats in Trefcenter 
Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek op 
zondagmiddag 01 maart 2015 vanaf 
14.00 uur. 
 
Heerlijk. 
Een geweldige pianist Eeco Rijken Rapp 
nam mij mee in een muzikale reis door 
het land van de jazz piano.  
Het was voor mij een openbaring. 
Werken van Scott Hoplin, Fats Waller, 
Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Count 
Basie en alle andere grote mannen 
kwamen deze middag voorbij en stukken  
uit de Mississippi Delta met subtiele 
blues. Aan het speelplezier van Dolf 
Robertus was ook geen houden aan. Hij 
sleepte de rest van de band mee tot 
grote hoogte. Met een kleine Ierse fluit 
maakte hij samen met Eelco het publiek 
dol enthousiast. Het was de kers op de 
Boogie taart. Als dank: een staande 
ovatie van het publiek. 
Ik wil ook de vaste waarden Van de 
ritmesectie niet vergeten. 
Alex Milo op bas en David Herzel op 
drums waren de stille krachten achter 
deze fantastische middag in het 
Jazzhome Amicitia te Hoensbroek. 
Een liefhebber. 

Voor feesten, koffietafels 
en vergaderingen 

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

Markt 9-10 Hoensbroek 
0455212999, 0611332365 

http://keepswinging.blogspot.nl/2010/10/beau-hunks-saxophone-quartet-met-nieuwe.html
http://keepswinging.blogspot.nl/2010/10/beau-hunks-saxophone-quartet-met-nieuwe.html
http://keepswinging.blogspot.nl/2008/01/aces-of-syncopation.html


 
 

 

Recensie  
The Boogie and Swing All Stars 
De voornaamste kenmerken van de 
Boogie Woogie zijn de nadrukkelijke  
basfiguren van de linkerhand , waarop 
de rechterhand zo gevarieerd 
mogelijk improviseert. Wie de Honky 
Tonk Blues uit 1929 van pianist 
Meade Lux Lewis wel eens heeft ge-
hoord, weet wat hier wordt bedoeld. 
Vooral het strak aanhouden van die 
linkerhand is het kenmerk van een 
goede Boogie Woogie pianist. Die had-
den wij deze zondag absoluut in 
huis. Eeco Rijken Rapp is een van de 
weinige pianisten in Nederland  
die trouw zijn gebleven aan de oor-
spronkelijke Boogie Woogie. 
Hij werd deze middag uitstekend onder-
steund door onze oude vriend 
en rietblazer  Dolf Robertus. Vele malen is 

hij in onze club opgetreden in  
alle mogelijke formaties. Iedereen kan 
ook een beroep op hem doen 
want spelen is zijn lust en zijn leven. 
Dat is ook te zien als hij op de 
bühne staat en hij staat ook zichtbaar 
te  genieten als een ander soleert. 
 Als je dan een paar professionele mu-
sici achter je hebt zitten als Alex 
 Milo bas, en David Herzel drums,  ja 
dan ontstaat een chemie die je in 
Nederland niet vaak meer kunt erva-
ren. Het was weer jammer dat er niet 
meer mensen op deze happening 
waren afgekomen. Wij zijn in ieder ge-
val zeer voldaan huiswaarts 
gegaan. Jan de Baar  
 
AMICITIA WEER GOED BEREIKBAAR 
 
Ons jazzhome AMICITIA heeft weer 
een prachtig parkeerterrein voor de 
deur en is weer van alle kanten te 
bereiken. U bent hartelijk welkom op 
onze maandelijkse concerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 28 MAART 
34STE JAZZNIGHT 

KASTEEL HOENSBROEK 
KOMT ALLEN 

Jazz in de Regio: 
 
Zon 01-03 4-Aces met Robert Veen  Jazzhome Amicitia te Hoensbroek 14.00u 
Zat 28-03 34ste Internationale Jazznight Kasteel Hoensbroek   19.30 u  
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