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LID EUREGIOJAZZ
Boptet of Swing
Peter Mingaars gitaar, Antoine Trommelen
tenorsax, Harry Kanters piano, Bart
Wouters contrabas, Onno de Bruijn
slagwerk
Kortom, spelers die vele kilometers
gemaakt hebben op de nationale en
internationale podia, als solist en
begeleider in allerlei ensembles van
uitzonderlijk hoog niveau.

regelmatig een belangrijke rol speelt.
Altijd voorzien van aankondigingen die de
kennis van de jazzliefhebber op een
prettige manier verrijken.
De liefde voor de klank van de kleinere
jazzcombo’s uit de veertiger jaren van de
vorige eeuw is duidelijk. Maar dan wel een
interpretatie met extra vitaminen!
Deze wereld formatie treedt op in Trefpunt
Amicitia te Hoensbroek op 28 november
vanaf 20.30 uur.
Drumperformance in Domeinen
Sittard
‘een reis door de ontwikkeling van de
lichte muziek’

Graag grijpen ze de mogelijkheid aan om
onder leiding van Peter Mingaars, die deze
samenstelling bedacht, speciale
arrangementen te spelen in die wat
onterecht vergeten “Swing to Bop” stijl. In
juni van dit jaar nog scoorden ze vijf dagen
lang zeer hoog op het festival Jazz Ascona.
Gitaar en tenorsax die samen de thema’s
spelen, unisono of tweestemmig. Een
gouden combinatie die je veel te weinig
hoort. Af en toe zelfs driestemmig met de
piano erbij! Stevige swing met
arrangementen waar de ritmesectie ook

Op zondagmiddag 15 november kan
iedereen die iets met drummen heeft, een
unieke drumperformance bijwonen en
actief meebeleven.
Beginners zowel als gevorderden, die zich
vooraf aanmelden, kunnen daarbij
deelnemen aan de drumworkshop. Daarna
geven drumtalent Daniel Jonkers en zijn
Sessieband (jeugdige professionals) een
spetterend concert in de Concertzaal De
Domeinen 12, Broeksittarderweg 1, 6137
BH Sittard. Aanvang 14.30 uur.
Scholieren hebben gratis toegang
Voor aanmeldingen zie
www.jazzclubzuidlimburg.nl
Dit eerste ‘Jazz Moves Project’ in een
serie van drie, is een initiatief van
Jazzclub Zuid Limburg.

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

Recensie De Fondy’s
31 oktober 2015.

de band van George Lewis zat vroeger Ma
Rainy aan de piano…..wat moet ik nog
meer zeggen.

De eerste keer dat onze Belgische
vrienden bij ons waren was in 1983 in het
Casino Treebeek en onze club heette toen
nog “Treebeek Jazz”. Zij wisten toen al
wat New Orleans muziek was en dat was
vandaag niet anders. We hoorden dit o.a.
in “’MAKE ME A PALLET ON THE FLOOR,
BUGALUSA STRUT, HINDUSTAN.

In de put…Uit de put.
Onze jongens Hans en Joop van de
muziekcommissie, tevens verantwoordelijk
voor de geluidvoorziening, zaten zaterdag
31 oktober danig in de put toen
’s morgens de geluidinstallatie tijdens het
uittesten geen enkele teken van leven of
geluid gaf. Gelukkig was daar Arons
Muziek Shop in Heerlen die hen uit de put
hielp door een installatie ter beschikking te
stellen. Na enkele “inregelhandelingen” in
het begin van de avond waren er geen
moeilijkheden. Bedankt ARONS!

Elk bandlid nam wel een solo voor zijn of
haar rekening in verschillende nummers
met een subtiele kracht die in de zaal kon
worden gevoeld, ingetogen en dan weer op
volle kracht. Het was weer eens ouderwets
gezellig en een aardig gevulde zaal, wat
complimenten van het orkest opleverde
zoals de opmerking: “mensen die bereid
zijn om naar ons orkest te luisteren maken
het spelen ook een stuk plezieriger”. De
rooie mannen zo als ze vroeger werden
genoemd (gekleed in rood overhemd, rode
broek, rode sokken, rode schoenen en
rode baret) hebben zich al jaren geleden
versterkt met een dame aan de piano:
Annemiek Beeks, vol overgave zonder
bravour of pretenties, maar oh zo goed. In
Jazz in de Regio:
Vrij 20 nov
Zat 28 nov
Zat 05 dec
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Zon 20 dec

The Phoenix Jazzband
Boptet of Swing
Les Bandits de Belleville
Sun Lane Ltd
Mardi Gras Jazzband
Gumbo Jazzband

Lazy River Jazzclub, Gent
Trefcenter Amicitia, Hoensbroek
Honky Tonk Jazzclub, Dendermonde
Kerpark Terrassen, Aken
OSJE Eindhoven, Leenderweg 67
Café de Pieter, Maastricht

20.30u
20.30u
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11.00u
14.30u
16.00u

