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  LID EUREGIOJAZZ 

 

 

internationale podia van jazzsociëteiten, 
cultuurtheaters en festivals. Hij is 
medeoprichter van de Nederlands/Duitse 
formatie "Boogielicious". 
Dolf Robertus, is al ruim 60 jaar actief in de 
muziek (klarinet/saxofoon/piano). Hij 
experimenteerde in de beginjaren met de 
moderne jazz, maar omstreeks 1975 stapt hij 
over naar de New Orleans jazz. In de jaren 
tachtig is hij veel in het buitenland. Voor 
tournee's door Europa met de  jazzbands van 
Louis Dawson  en van David Livingstone, en 
ook voor een verblijf van enkele maanden in 
New Orleans om er te studeren en te spelen. 
Sinds 1989 is hij terug in Nederland. Dolf 
treedt regelmatig op als klarinettist / 
saxofonist van bekende formaties als de 
Maryland Jazzband en de Jan Wouters 
N'Awlins Brassband, zowel in Nederland als 
daarbuiten. 
Alex Milo, studeerde muziektheorie en 
compositie in Novi Sad, en vervolgens 
contrabas aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag. 
Begeleidde  Barry Harris, John Scofield. Frank 
Morgan, Michael Brecker, Melba Joyce en 
Steve Gut op tournees en tijdens workshops.  
Ook maakte hij deel uit van de  Down Town 
Jazz Band en van de New Orleans 
Syncopaters. 
Hij speelde en speelt met bekende jazzmusici 
als John Scofield, Frank Morgan, Rob 
Agerbeek, Peter Beets, Hans Dulfer, Vince 
Benetti, Rossano Sportiello. 
Drummer David Herzel is afkomstig uit 
Bielefeld. Hij drumde over de gehele wereld, 
zoals hij zelf zegt "2500 optredens van 
Bielefeld tot Bangalore". Hij is met pianist 
Eeco Rijken Rapp oprichter van 
"Boogielicious", en is een gevraagd 
gastdrummer. 
Een concert dat u niet mag missen. 
 

Eeco’s Classic Jazz & Boogie Express 
 
Op zondagmiddag 27 december 2015 komen 
pianist Eeco Rijken Rapp en klarinettist Dolf 
Robertus naar Jazz Club Zuid Limburg om 
samen met bassist Alex Milo en drummer David 
Herzel een speciaal programma te brengen in 
Trefcenter Amicitia in Hoensbroek vanaf 14.00 
uur. Zij voeren u over de wegen waarlangs de 
klassieke pianojazz en -blues  zich hebben 
ontwikkeld. Hierin worden plaatsen aangedaan 
waarin Ragtime, Stride, Boogiewoogie en Swing 
tot bloei kwamen; waar de stijlen elkaar 
vonden en zich konden vormen tot de vroege  
jazz. Een belevenis met muziek  van spelers als 
Willy The Lion Smith,  Earl Hines, Fats Waller, 
Jelly Roll Morton, Little Brother Montgomery, 
Albert Ammons. 

 
Eeco Rijken Rapp volgde vanaf zijn zesde jaar 
klassiek piano-onderwijs. Als zestienjarige 
woonde hij een voorstelling bij van de Boogie 
Train en raakte zó gefascineerd door deze 
muziek dat hij overstapte naar de 
boogiewoogie en jazz. Hij nam les bij Rob 
Agerbeek en bezocht de Jazzacademie in 
Amsterdam. In 2006 raakte hij wereldwijd 
bekend door zijn boogie-woogie lessen op 
YouTube. Dit leidde al spoedig tot uitnodigingen 
voor optredens. Sindsdien is hij te vinden op de 

Voor feesten, koffietafels 
en vergaderingen 

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

Markt 9-10 Hoensbroek 
0455212999, 0611332365 



 
 

 Recensie Bobtet of Swing 
 
Deze band behoort absoluut tot de 
Nederlandse top. Begin dit jaar het 
wereldbekende  Ascona festival plat 
gespeeld,en nu in onze club! Om in Ascona te 
mogen spelen moet je wel iets kunnen. 
Een stapje naar links of naar rechts is 
natuurlijk niet ieders smaak, maar ook niet 
iedereen vindt Mozart mooi.  

 
Mooie solo’s van Harrie Kanters, Antoine 
Trommelen op tenor sax en Peter Mingaarts op 
gitaar. De vaste ritme sectie met Onno de 
Bruijn op drums en Bart Wouters op bas 
zorgde voor een vast geheel . Het was heel 
prettig om naar te luisteren. Ik heb in ieder 
geval genoten en met mij nog velen, een 
geslaagde muzikale avond. Geweldig stukje 
muziek met mooie arrangementen te beginnen 
met Shanks pranks, Smoke gets in your eyes. 
Ain’t she sweet, Bernie’s tune en Godchild. 
Als laatste nummer natuurlijk het grootste 
verzoek aller tijden tot in den treuren: 
Icecream in bebop stijl, een verplicht nummer 
met grote hilariteit. 

 
Journaal Jazznight 
 
De 35ᵉ Jazznight, op 9 april aanstaande, zal 
deze keer plaatsvinden in Auberge De Rousch. 
In de jaarlijkse zoektocht naar de beste locatie 
voor de Jazznight heeft de organisatie 

daarvoor gekozen vanwege de uitgebreide 
faciliteiten van hoog niveau. 

• De historische hoeve is geheel 
aangepast aan de eisen van de moderne 
tijd. De diverse zalen, waarvan er 
verschillende zijn voorzien van een licht- 
en geluidsinstallatie t.b.v. een 
podiumoptreden, variëren in grootte, of 
kunnen naar behoefte worden 
aangepast. 

• De mogelijkheden om een eenvoudig 
hapje te eten, of culinair te genieten zijn 
ruimschoots aanwezig. 

• De bereikbaarheid, vlakbij de N281 en 
de parkeermogelijkheden rondom de 
hoeve dragen bij aan een comfortabel 
bezoek. 

 
Meer info zie: www.derousch.nl 
 
JazzMoves 2 
 
Wellicht overbodig maar toch: Deze happening 
vindt plaats op de Broeksittarderweg 1,  
6137 BH Sittard. 

 
Het bestuur van de Jazzclub wenst u 
en de uwen fijne Kerstdagen en  een 

gezellige jaarwisseling 
 

 

Jazz in de Regio: 
Vrij 18 dec N.O. Night Owls en M. Cambridge  Lazy River JC Gent  20.30u 
Zat 19 dec Nomad Swing     Honky Tonk Dendermonde 20.00u 
Zon 20 dec Gumbo Jazzband    Café de Pieter Maastricht 16.00u 
Vrij 08 jan The Julians N.O. Jazzfriends   Lazy River JC  Gent  20.30u 
Zon 10 jan How About Rita met Harry Kanters  Parkstad Theater Heerlen  11.30u 
Zon 31 jan Jurbena Jazzband    Trefcenter Amicitia  14.00u 
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