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LID EUREGIOJAZZ
Hallo jazzvrienden,
Het 35ste seizoen staat voor de deur. Het wordt misschien wel het meest cruciale seizoen
dat we in ons bestaan gehad hebben. Helaas, de bodem van onze schatkist is zeer goed
zichtbaar en als er geen andere wind gaat waaien, zal het na dit seizoen met onze
jazzclub na 35 jaar gedaan zijn.
Hoe dit komt? Iedere trouwe bezoeker van onze concerten en zeker van de Jazznight
heeft moeten constateren dat de belangstelling voor onze activiteiten erg achteruitgaat.
Hierdoor zijn de inkomsten van onze reguliere concerten en vooral van de Jazznight niet
meer kostendekkend. De achteruitgang van het bezoekersaantal is funest. Bovendien
hebben tijdens de afgelopen crisistijd alle sponsors afgehaakt.
De in de afgelopen zeer goede jaren opgebouwde reserves zijn bijna op. Ná het
aankomende seizoen zijn deze niet meer voldoende om nog weer een nieuw seizoen
2016-2017 te starten.
We hebben afgelopen seizoen, o.a. met een 3-tal workshops, door de provincie mede
gefinancierd, geprobeerd deze teruggang te stoppen,
Voor het komende seizoen gaan wij weer een poging wagen om meer bezoekers te
trekken, om zo alsnog live classic jazz voor Zuid-Limburg en in het bijzonder voor
Parkstad te behouden.
Voor het seizoen 2015-2016 hebben we weer een kwalitatief goed en gevarieerd
programma kunnen vaststellen. De eerste 6 concerten hiervan presenteren wij in een
aantrekkelijke folder die op uitgebreide schaal verspreid gaat worden.
De folder wordt vóór en tijdens onze concerten verspreid en komt eveneens op een
aantal veelbezochte plaatsen beschikbaar voor het publiek.
Indien ook u het van belang vindt, dat goede orkesten door de jazzclub naar onze regio
gehaald worden, dan kunt u dat ondersteunen door een bijdrage aan die verspreiding te
leveren door de folder onder de aandacht te brengen van familie, vrienden en bekenden.
Suggesties waar wij folders kunnen neerleggen zijn van harte welkom. Als u meer
folders wilt ontvangen dan graag een telefoontje of mailtje naar het secretariaat.
Er komt ook een digitale uitgave van de folder. Deze zullen wij u over enkele dagen per
e-mail, vergezeld van een kort berichtje, toezenden.
Ook hier steunt u ons streven door het mailtje met ingevoegde folder door te sturen
naar zoveel mogelijk adressen van uw netwerk.
Op deze manier hopen wij, samen met u, het bezoekersaantal dusdanig ophoog te
brengen, dat het voortbestaan van de jazzclub gewaarborgd kan worden.
Het bestuur hoopt op uw steun en dankt u, bij voorbaat, voor uw medewerking.

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

Zij treden op in Jazztempel Amicitia te
Hoensbroek op zaterdag 26 september a.s.
vanaf 20.30 uur.

Four Stream New Orleans Jazz band
De Four Stream New Orleans Jazzband
staat garant voor swingende, maar ook
gevoelige New Orleans jazz, waar heerlijk
op gedanst, maar ook lekker naar geluisterd kan worden. Het orkest, opgericht in
1992, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een graag geziene en gehoorde
New Orleans Revival Jazzband tijdens
brunchconcerten, cultuurevents, recepties
en wat al niet. Voor een breed publiek.
Daar waar het leven aangenaam wordt. De
muzikale inspiratie van de band gaat terug
tot de New Orleans jazz uit de jaren ’50 en
’60. De meeste bandleden hebben hun
sporen in de jazzmuziek reeds verdiend,
o.a. bij de Maryland Jazzband of Cologne,
de La Vida Jazzband en de Second Line
Jazzband. De band heeft reeds op vele
jazzfestivals en in jazzclubs acte de présence gegeven in Nederland maar ook in
Duitsland en België.
Samenstelling orkest:
Dick Olij: trompet en zang
Ton Nas: klarinet, saxen
Jan Lebesque: trombone en zang
Peter Anders: contrabas
Roeland Kolkmeijer: banjo
Hugo Jungen (bandleader): piano en zang
Ton Kolkman: drums, bluesharp en zang

Wist U dat...
- De maandelijkse concerten plaatsvinden
in Hotel Café Amicitia aan de markt te
Hoensbroek.
- Met een rijke geschiedenis, die teruggaat
tot voor de oorlog, Amicitia van oudsher de
"huiskamer" van Hoensbroek is, waar
iedere "Gebreuker" wel eens te gast is
geweest. Hetzij als individu om een praatje
aan de bar te maken, een kaartje te
leggen, een feest te bezoeken, hetzij als lid
van een van de vele verenigingen die er
hun home hebben.

- De zaal precies bezit waar de jazzclub
behoefte aan heeft, n.l. een goede
akoestiek en de warme uitstraling van een
bruin café, aan de normen van deze tijd
aangepast; dus rookvrij.
- Behalve door het café de zaal ook
rechtstreeks bereikbaar is via de zijingang
aan de Polderstraat.
- Met het marktplein voor de deur parkeren
ook geen probleem is.

Jazz in de Regio:
9 en 10 okt Gumbo Jazzband Jeker Jazzfestival Maastricht Café de Pieter en café Tribunal
11 okt Alice in Dixieland
Kurpark Terrassen Aachen
17 okt Dr. M. White USA en Maryland Jazzband Honky Tonk JAZZCLUB Dendermonde
18 okt The Revivalists
OSJE Musis Sacrum Eindhoven
Trefcenter Amicitia Hoensbroek
31 okt Fondy Riverside Bullet Band

11.00u
20.00u
14.30u
20.30u

