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Signaal en/of Wake up call
De nieuwsbrief van september was
grotendeels gewijd aan een situatieschets
van de jazzclub. Die was niet rooskleurig
maar wel realistisch. Tijdens het concert
26 september werd door bestuurslid John
Seuren hier nogmaals de aandacht op
gevestigd. Was het bestuur al geenszins
van plan de handdoek in de ring te gooien,
dan werd door de hartverwarmende
reacties het vuur om door te gaan nog
meer aangewakkerd.
Van een vernieuwde promotie met o.a. een
programmafolder heeft U al kennis kunnen
maken. Jazz Moves, een project om jazz
meer toegankelijk te maken bij jongeren
staat weer in de steigers. De plannen voor
de Jazznight 2016 bevinden zich in een
gevorderd stadium. Over beide laatste
zaken hopen wij U binnenkort nader te
informeren. Wij zien uit naar de toekomst.
Fondy Riverside Bullet band
De Fondy Riverside Bullet Band is een
jazzorkest dat zijn wortels enerzijds in de
Rupelstreek in België en anderzijds in New
Orleans heeft. De band werd in 1970
opgericht door een handvol Bomenaars.
Daarvan zijn de broers Van Breedamer:
Johnny (trompet) en Camiel (trombone)
nog steeds van de partij. De verdere
bezetting op dit ogenblik is: Eddy Sabbe
(klarinet, sax), Jos Koster (banjo),
Annemiek Beex (piano), Karel Algoed
(bas), Philippe De Smet (drums).
De FRBB vindt zijn inspiratie in de

jazzmuziek van New Orleans, uit de
periode van de Revival, maar ook uit de
jaren twintig. Het lichtend genie van Louis
Armstrong is natuurlijk een belangrijke
drijfkracht, maar ook George Lewis, Bunk
Johnson, Jim Robinson, Kid Thomas, etc.

De FRBB is geen dixieland orkest, geen
band die functioneert via een opwindbaar
mechanisme. De groep vormt een levend
geheel dat reageert op humeur, inspiratie,
publiek, accommodatie en sfeer. In die
mengeling van invloeden creéren ze
opnieuw de muziek van New Orleans.
Als het orkest op zijn best is, werkt het
als een magneet: al wie zich dan in zijn
invloedssfeer bevindt, wordt er door
aangetrokken en bewogen. Dat hebben
jazzfans in België, Nederland, Frankrijk,
Engeland, Duitsland, Zwitserland, Italië en
New Orleans al mogen ondervinden. Wie
niet zover wil gaan, kan deze band nu live
horen en beleven in de Jazzclub Zuid
Limburg, Trefcenter Amicitia, Markt 9 te
Hoensbroek op zaterdag 31 oktober a.s.
vanaf 20.30 uur.

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

Recensie Four Stream New Orleans
Jazz band 26 september j.l.

bassdrum. Zijn voorbeeld was Baby
Dodds. Verder deed iedereen wat hij
moest doen: een fijn stukje muziek maken
met mooie solo’s en zang. Swing en blues
wisselden elkaar mooi af en bij enkele
nummers kwam zelfs de mondharmonica
te voorschijn.
De band verraste met minder bekende New
Orleans nummers, zoals: Washington and
Lee Swing, Going Home, Shout Reveal,
How Long Blues.De bezoekers hadden,
gelet op hun reacties, weer genoten van
een fijne muziekavond.
Toppers naar Amicitia

Het is toch al weer enkele jaren geleden
dat deze band bij ons in de club was.
Het was even wennen. De band op zich
was niet veranderd, maar wat wel opviel
was dat het slagwerk van Ton Kalkman
terug was bij het begin van de New
Orleans muziek dus alleen snaredrum en

Jazz in de Regio:
08 nov Manteca
24 okt Sammy Rimington & Friends
15 nov Gumbo Jazzband
15 nov Trio Jos van Beest Koffieconcert
15 nov Noone Aber Richtig Chicago Jazz

Wij attenderen U alvast op de laatste twee
concerten van 2015: Bobtet of Swing met
klarinettist/saxofonist Antoine Trommelen
en Eeco's Classic Jazz express van Eeco
Rijken Rapp. Twee concerten, absolute
hoogtepunten, die U als liefhebber van
classic jazz niet mag missen!

Kurpark Terrassen Aken
Honky Tonk Dendermonde
Café “de Pieter Maastricht
Parkstad Theater Heerlen
Musis Sacrum Eindhoven

11.00u
20.00u
16.00u
11.30u
14.30u

