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Heerlen hebben zij als speciale gast 
Thomas L'Etiënne.  
Met dit concert sluiten wij het seizoen 
2015-2016 af. Veel luisterplezier! 
 

 Thomas l’Etiënne 
Meer info: 
www.creoleclarinets.com/de/musiker/tho
mas-l-etienne 
 
Om ieder misverstand te voorkomen:  
u kunt alleen het concert bezoeken. 
Entree donateurs: € 8,00. Overige 
bezoekers: € 12,50.  
Maar u kunt ook gebruik maken van het 
door Auberge de Rousch aangeboden 
arrangement met een voortreffelijk diner 
ter afsluiting van deze muziekmiddag.  
Arrangement donateurs: € 31,00. Overige  
bezoekers: € 35,50. 
U dient dit -voor aanvang van het concert 
- bij de kassa kenbaar te maken. 
 
Recensie Cotton City Jazzband. 
 
Het is altijd spannend als je voor de 
eerste keer iets onderneemt. Een 
verhuizing kan zeer ingrijpend zijn en  
 

The David Livingstone Jazz 
Messengers 
 
featuring: 
 
Thomas L'Etiënne   
 
Sinds 1979 zijn de David Livingstone 
Jazzmessengers een begrip in   
Europa. Een traditie die in één adem 
genoemd mag worden met de Spirit of New 
Orleans. Een jazzband die altijd heeft 
bestaan uit zeer toegewijde muzikanten.  
 

 
 
Allemaal, hebben ze ervoor zorg gedragen 
dat de D.L.J.M. nu nog steeds een graag 
geziene gast is in binnen - en buitenland. 
Het orkest o.l.v. Ad van Beerendonk staat 
bol van de kwaliteiten en regelmatig gaan 
zij met internationale gasten op tournee. 
Muzikale vrienden die zorgvuldig bij elkaar 
worden gezocht om ervan te genieten 
samen muziek te maken. New Orleans    
muziek met passie, muziek die hun leven 
voor een overgroot deel bepaalt. 
Voor dit concert op zondag 29 mei 2016 
vanaf 14.00 uur in Auberge de Rousch te 

 



 
 

 vereist veel en goede voorbereiding.  Alle 
inspanningen ten spijt waren er toch nog 
enkele onvolkomenheden die gelukkig ter 
plekke konden worden opgelost. Het ging 
óók wat stroef met de eerste twee 
nummers, de instrumenten hadden wat 
tijd nodig om op te warmen. Als bij een 
geoliede machine kwam het tempo er 
er spoedig in met een fantastische ritme 
sectie strak gehouden op bas door Paul 
Brandes en op drums door Jean Pierre 
Roelant. Ook de twee gewonden, Eddy 
Sabbe op klarinet met een pijnlijke nieuwe 
knie en Bruno van Acoleije op trompet met 
een geplette middenvinger lieten van zich 
horen samen met een sterke trombone 
partij van Vincent van Elferen. Annemiek 
Beex op piano was de ster op de 
achtergrond. Het werd een gezellige 
middag met een uitstekend orkest dat de 
aanwezigen verraste met veel bekende 
melodieën.. 
Een verzoeknummer werd de Tiger rag, en 
al spelende haalde Eddy Sabbe zijn 
klarinet langzaam uit elkaar en de laatste 
akkoorden blies hij alleen op het 
mondstuk. Grote klasse en gezien het 
applaus werd dit zeer gewaardeerd. 
Al met al toch een geslaagde fijne 
Jazzmiddag in ons nieuwe onderkomen 
Auberge de Rousch. 
 

Foto’s Jazznight 
 
Tijdens de Jazznight 9 april j.l. zijn er door 
de fotografen Harrie Vrencken en Angelo 
Verbrugge foto's gemaakt. Deze zijn op 
onze website: www.jazzclubzuidlimburg.nl  

in verkleinde resolutie te bekijken. 
Bent u geïnteresseerd in foto's in 
origineel formaat, dan kunnen wij u in 
contact brengen met desbetreffende 
fotograaf. 
Vul hiervoor het contactformulier op onze 
website in, of mail naar:  
info@jazzclubzuidlimburg.nl 
 
Angelo Verbrugge is tevens bereikbaar 
op: 
www.angelmay.nl/ 
 
 
 

 

 

Jazz in de Regio: 
 
Vrij 20 mei The Dixie Ramblers    Lazy River Club Gent   20.30u  
Zon 29 mei David Livingstone J.M. feat  
  Thomas l’Etiënne       Jazzclub Zuid Limburg  14.00u  
Zat 04 jun Boogie Boy & Scotch no Soda  Honky Tonk Dendermonde  20.00u 
Vrij 10 jun Revival Quartet und Lya Otten voc  Kurpark Terrassen Aken  20.00u 
Zon 17 jul Riverboat Shuffle Maastricht-Luik- 
  Maasdtricht        Jazzclub Aken v.a. Aken:   09.00u  
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