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LID EUREGIOJAZZ
The New Orleans Roof Jazzmen.
Voor het laatste concert van onze club in
Amicitia hebben we een Europese topper in
New Orleans Jazz uitgenodigd. O.l.v.
klarinettist Pierre Claessens geeft deze band al
meer dan veertig jaar gestalte aan de New
Orléans stijl. Liefhebbers van deze pure jazz
vorm komen met deze band volledig aan hun
trekken. Musici, tevens solisten voor
spannende improvisaties, zijn o.a. Vincent van
Elferen en Bruno van Acoleyen en in de
ritmegroep Paul Brandes en Philip Desmet, Luc
van Hoetigem en Emiel Leybartdt. In de wijze
waarop zij bekende en minder bekende
nummers voor het voetlicht brengen spreekt
hun grote liefde voor de New Orleans stijl. Het
is een feest om hiernaar te luisteren.

Impressie van de Jurbena jazzband.

Dit vooraanstaande jazzorkest is te beluisteren
op zondag 28 februari in het Trefcenter
Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek vanaf 14.00
uur.

Bij de intro werd uitgelegd, dat deze band
te vergelijken zou zijn met de voormalige
circus square jazzband, het toenmalige
huisorkest van onze jazzclub. Welnu, dat
klopte wel heel aardig. De “sound” kwam
zeer wel overeen, met wat ik in mijn
geheugen (maar ook op CD) heb. Edward
Nuiten, de “spreekstalmeester” lichtte
vooraf elk nummer toe. Kort en bondig,
maar wel leerzaam. Zo leerden we, dat
boeven toch ook wel goede muziek…….

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

kunnen maken (Jelly Roll Morton). Gelukkig is het boef zijn geen voorwaarde om
goede muziek te kunnen schrijven. Dan
was het treurig gesteld in onze wereld. De
band wisselde genoeg af, in het ten gehore
gebrachte repertoire. Rags, blues, shuffles, etc. Door het ruime blazers aanbod
was de band niet bepaald stilletjes, maar
dat hoort er bij. In elk geval heb ik er
ruim van genoten.

Goede musici, die met veel plezier hun
muziek lieten klinken. We werden zelfs
verrast met een dansje, waar Rudi van
Dantzig jaloers op zou zijn geweest. Maar
die is helaas niet meer onder ons. Af en
toe valt me op, dat musici op hun instrument lijken. Zo was de klarinettist rank en
slank. Bij een sousafoon verwacht je een
wat steviger type. Dat viel nu wel mee.
Anders dan een voormalige (ik meen
Akense) sousafonist, die op zeker moment
zo corpulent was geworden, dat hij niet
meer in zijn instrument paste. Hij ging
toen maar piano spelen. Dat jazz-musici
niet vies van een glas bier, of sterker zijn,
is wel algemeen bekend. Maar dat er zelfs
stukjes voor geschreven worden (Buddy’s
habits) was voor mij nieuw. En zo hoorden
we weer een ander lied, dat ditmaal voor
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een (waarschijnlijk uitstekende) kokkin
was geschreven. De band bracht alle
nummers met veel enthousiasme, en ook
met de nodige kwinkslagen, zodat het zowel een goed luisterspel als ook een aardig
kijkspel was. Laten we hopen, dat ze nog
vaker kunnen optreden, in onze club!
Een toehoorder.
Jazzclub Zuid Limburg gaat verhuizen.
Het bestuur van de Jazzclub Zuid Limburg
heeft na zorgvuldig overleg besloten om na
vijf jaar het podium van trefcenter Amicitia
in Hoensbroek te verplaatsen naar
restaurant de Rousch aan de
Kloosterkensweg 17 te Heerlen (Welten).
Wij danken leiding en medewerkers
van Amicitia voor de geboden
gastvrijheid en wensen hen alle goeds
voor de toekomst toe.
Hiermee hebben we de maandelijkse
concerten en de Jazznight onder één dak
en de mogelijlkheid om onze activiteiten te
combineren met de culinaire faciliteiten
van Auberge de Rousch. Daarmee hopen
wij dat onze luisteraars/bezoekers ons
zullen volgen naar onze nieuwe locatie.
De 35ste Brand Internationale Jazznight
vindt er plaats op 9 april a.s. vanaf 20.00
uur. De eerste maandelijkse concerten
vinden er plaats op zondag 1 mei en
zondag 31 mei vanaf 14.00 uur.
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