Seizoen 2001-2002
23 Oct. Een absoluut zwarte dag in de jazzgeschiedenis. Op veel te
jonge leeftijd stierf op 23 october Tom Baker.
Met deze schitterende musicus en pracht mens heeft de jazzwereld de
meest inspirerende figuur van de laatste 25 jaar verloren. Velen in de hele
wereld hebben van zijn bezielende muziek genoten. Frank Roberscheuten
gaf na zijn dood een cd uit met nooit uitgegeven opnames samen met de
Swing Cats. Ook in onze club heeft hij op trompet, sax en zoals eerder
beschreven op trombone, vele fans in vervoering gebracht. Hopelijk wordt
in de komende jaren nog veel muziek van hem uitgegeven.

17 Nov.
Vintage Jazzmen of France
Deze keer een Franse band met een absolute sound van b.v. de
Bunk Johnson traditie.
De foto toont een optreden bij het French Quarter Festival in
New Oleans.

23 Mrt.

Jazznight.

De 2e Jazznight in Kasteel Hoensbroek.We hadden in de
hotelketen Van der Valk een partner gevonden. Freek v.d.
Valk in Heerlen had een arrangement samengesteld waar
een redelijk grote belangstelling voor bestond. Vele
liefhebbers uit heel Nederland boekten een kamer en werden
binnen het arrangement naar de Jazznight per bus gebracht
en gehaald. De noodzaak voor muzikale kwaliteit op de
Jazznight had zijn vruchten afgeworpen.

Samen in de bus, ja gezellig!!!

5 Mei.
The New Black Eagle Jazzband ( USA )
Waarschijnlijk de laatste keer dat ze naar Europa kwamen. De geweldige
tubablazer Eli Newberger had de band verlaten. Daarvoor in de plaats was
gekomen Don Kenney(stringbas).
Zij brachten ook hun nieuwste cd mee: Mister Moon,
Daarop een aantal voortreffelijke solo’s van de rietblazer Bill Novick. Hij
houdt de liefde voor melodie en toonvorming van de oude meesters in
perfect evenwicht met de harmonische expansie en ritmische vrijheden van
de moderne musici. Zie foto
Een aanrader

Seizoen 2002-2003

Op 20 juni 2003 is onze nestor Theo Leenders overleden.
Hij was een van de oprichters van onze club. Een man met grote gaven,
daadkracht en een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Hij is 86 jaar geworden.

23 Nov.

Old Time Jazzband
De enige Finse band die ooit in de jazzclub is opgetreden.
Leuke band, leuke zangeres maar toen zij pijn aan haar voeten
kreeg deed ze haar meegebrachte pantoffels aan.

20 Dec.
Wiel Munsterman ons oud bestuurslid van het eerste uur en kenner
van de jazzmuziek bij uitstek nam afscheid van het leven. Hij werd 72
jaar.

29 Dec.

The Dansant

De traditionele dansmiddag in december zou voor de laatste
maal wordengehouden. De belangstelling voor de muziek
was
prima maar het animo om te dansen was duidelijk
teruggelopen.
Het zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben gehad met de
leeftijd van onze gemiddelde bezoekers.

26 April.

La Vida New Orleans Jazzband

De leider en trompettist van deze band uit het noorden van het land, Adam
Olivier, heeft vooral bekendheid gekregen door zijn boekje “New Orleans
Jazz, de ongekende emotiemuziek”. Verder zijn de gezamenlijke
optredens met de uit New Orleans afkomstige trompettist Milton Batiste
legendarisch.
Maar vooral zijn boekje over de oorspronkelijke New Orleans muziek
zou iedereen die geïnteresseerd is in traditionele jazzmuziek moeten
lezen.

24 Mei. Swing Cats met Dan Barrett
Deze geweldige swingformatie heeft in de loop der jaren
vele optredens in de club verzorgd. Vandaag kwam er
weer een bijzondere gast mee nl. Dan Barret
Deze Amerikaanse trombonist en band leider speelde nog
in een van de laatste
bands van Benny
Goodman, maar stond
ook twee maal op de
planken van Carnegie
Hall met Joe Bushkin
en Woody Herman. Zijn optredens, samen met de eerder omschreven
Tom Baker, in Amerika en Australië zijn muzikale juwelen aan het
firmament van de traditionele jazzmuziek geworden.

Seizoen 2003-2004

Intussen was er een uniformiteit gecreëerd in de
berichtgeving naar buiten: Nieuwsbrief, badges etc. Het was
een ontwerp van Ben Busscher, de leider van de The
Louisiana Rhythm Kings.

27 Sept. Oriental Jazzband
Gezien vanuit de leeftijd van de muzikanten was dit de jongste
band van Nederland. Ze kwamen allemaal uit de jazzkweekvijver
van Enkhuizen.

30 Nov Limehouse Jazzband
Enige tijd geleden was ons oud bestuurslid Theo Leenders
overleden. De leider van de Limehouse Jazzband, Robert Duis
(cornet), heeft de tweede wereldoorlog overleefd dankzij het echtpaar
Leenders. Uit dankbaarheid aan de familie wilde hij daarvoor op deze
zondagmiddag met zijn orkest in de jazzclub spelen.
Dit grote orkest speelt in de traditie van b.v Fletcher Henderson,
gearrangeerde muziek.

31 Jan. Fons Maessen,
ons oud bestuurslid was overleden.
Fons heeft niet alleen jaren lang als trouw bestuurslid de club gediend. Zijn
medemenselijkheid, zijn humoristische inslag en zijn groot relativeringsvermogen
was voor het bestuur een katalyserende factor. Fons was een echte
verenigingsman, wat ook bleek uit zijn vele functies in het gemeenschapsleven in
Roermond.

28 Febr.

Rudy Balliu Society Serenaders.

Rudy is met zijn orkest een graag geziene gast in onze club. Vanavond waren als gasten aanwezig de
Engelse trompettist Cuf Billet (links) en de trombonist Freddy John (rechts). New Orleans muziek in optima
forma.

27 Mrt.

23e Jazznight.

De Jazznight was langzamerhand uitgegroeid naar een professioneel
evenement met een internationale uitstraling. Zowel uit Nederland als uit de Euregio was er veel
belangstelling. Dit had natuurlijk ook iets te maken met de uitstekende locatie, maar vooral ook de muzikale
invulling was aanleiding om deze avond te bezoeken. Jammer was dat de regionale pers er nauwelijks
aandacht aan besteedde. Wij hebben altijd gezegd, kom eerst kijken en oordeel dan. Maar dit zegt ook iets
over de z.g. deskundigheid van de betreffende redacteuren. Gelukkig hadden we een aantal sponsoren die
duidelijk anders dachten en zij hebben ons geholpen om de Jazznight die bekendheid te geven die het
verdiende.
Programma: The Roof met Wendell Brunious
Martijn Schok
Tribute to Count Basi
Hurricane Brassband

Een Pluim
Het bestuur, donateurs en verdere bezoekers van onze concerten in ons Jazzhome
het “Casino” in Brunssum hebben mede van de muziek kunnen genieten omdat
we ook altijd zeer gastvrij werden ontvangen door het beheerderechtpaar Riet en
Ron Klos met hun vriendelijk
personeel.
Chapeau

Seizoen 2004-2005.
25 Sept.

4- Wheel Drive

Het mag worden gezegd dat de leider van dit viertal,
Antoine Trommelen ( tweede van links ) niet alleen
een muzikale duizendpoot is, maar hij is ook in
Nederland een enorme voorvechter van de
traditionele jazzmuziek.
Als voorzitter van het Breda festival stimuleert hij ook
uitwisselingen met muzikanten uit de hele wereld. En
mede dank zij hem kunnen we dan ook meegenieten
van allerlei talenten op dit gebied.
29 Jan.

The Cotton City Jazzband

The Cotton City is een gerenommeerde
Belgische band met een lange traditie. Ook zij
kregen in 1979 uit handen van de burgemeester
van New Orleans de sleutels van de
stadspoorten en werden hierdoor ereburgers
van de stad aan de Mississippi.

Op 13 februari overleed ons oud bestuurslid
Chris Driehuis Hij werd 74 jaar.

26 Febr.

The Julians N.O. Jazzfriends

Weer zo’n Belgische band die in de voetsporen van de oude meesters muziek uit de begin periode van de
jazz treden. België heeft een rijke traditie als het gaat om New Orleans muziek. Vanaf Bunk Johnson tot het
huisorkest van de Lazy River jazzclub in Gent is maar een kleine stap.

Bunk Johnson

29 April 2005
Mede vanwege het 25 jarig bestaan van de jazzclub in dit jaar werd
Jan Renders door de Koningin benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau. Hij is mede oprichter van de jazzclub en 25 jaar
secretaris van onze club. Bovendien is zijn maatschappelijke
betrokkenheid bij een aantal andere activiteiten aanleiding geweest
voor deze onderscheiding. Proficiat Jan, je hebt het verdiend!

Seizoen 2005-2006
24 Sept.

25 jaar Jazzclub

Wat moeten we nog toevoegen na al datgene wat in dit historische overzicht is verteld.
Voor diegenen die er bij betrokken waren was het een groot deel van hun leven.
We hadden een hobby met een doelstelling. De doelstelling is gehaald, de hobby is gebleven.
Maar we zijn ook 25 jaar ouder geworden en van een aantal van de onzen hebben we zelfs afscheid moeten
nemen.
We hopen dat jongeren het stokje overnemen. Vooralsnog gaan we gewoon door met de promotie van
traditionele jazzmuziek.
De muzikanten en bezoekers hebben van deze gedenkwaardige
dag een groot feest gemaakt. De musici hebben ook hun
medewerking verleend aan het maken van een cd, een “hoorbare”
herinnering aan dit 25-jarig jubileum. Alle aanwezige donateurs
kregen deze cd als dank voor de jaren lange trouw aan onze club.

Het prachtige buffet die dag was
geschonken door de
Stichting Casino.

26 Nov.
Vandaag zou de The Superior Dance Band komen
uit Gent. Wat in de geschiedenis van de jazzclub nog
nooit was gebeurd, er was die nacht zo veel sneeuw
gevallen dat er niet door te komen was. Dat konden we
ook de bandleden niet aandoen en we hebben die
morgen vroeg besloten om het af te blazen. We hebben
die dag maar sneeuw geruimd.

25 Mrt

25ste Jazznight
Het begon als een studentenfeest en vandaag is het een internationaal erkend evenement in een ambiance
die uniek is voor Nederland, de hoeve van Kasteel Hoensbroek. En deze keer moest het natuurlijk muzikaal
iets bijzonders worden.
1/ The Beau Hunks met o.a. Robert Veen, Frank Roberscheuten, Dan Barrett, Brooks Tegler, Chris
Hopkins, Menno Daams.
Zij speelden de muziek van de legendarische Jimmy Lunceford
2/ The Sammy Rimington International Jazzband.
3/ The Boogie Woogie Company.
4/ The South West Dutch Dixie Paraders.

The Beau Hunks

Sammy Rimington

21 Apr.

Ons bestuurslid Math Vissers is overleden.
Hij heeft bijna 25 jaar in het bestuur gezeten en had
b.v. bijzondere artistieke kwaliteiten. Zijn laatste
creatie was te zien bij de afgelopen 25ste Jazznight in
de vorm van manshoge posters van het Kasteel
Hoensbroek.

Slotakkoord 1981-2006
Onze doelstelling was het promoten van traditionele jazzmuziek o.a. door middel van het organiseren van
concerten.
Het begrip traditionele jazzmuziek is natuurlijk relatief vandaar dat wij een afbakening gekozen hebben naar
melodische jazz en dan specifiek naar de “zwarte” New Orleans muziek
Daarbij gaat het niet om technische hoogstandjes maar om de emotie, wat muziek moet zijn.
De tenorrist Sam Lee zei eens: You play on your horn like your singing, or crying, or whistle like a bird
De muziek moet de harten van de mensen vinden. Als dat in de afgelopen 25 jaar gelukt is, dan zal
traditionele jazzmuziek die plaats krijgen waar het artistiek gezien recht op heeft.
Wij danken iedereen die in welke vorm dan ook bijgedragen heeft aan het bereiken van deze mijlpaal.

Het Bestuur “Oude Stijl” Jazz Club Zuid Limburg.

