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De vlag kan uit!  
 
Het bestuur van de Jazzclub heeft tijdens de Jazznight in Auberge de Rousch 
en ook tijdens 2 concerten als pilots in Auberge de Rousch op 1 mei en 29 mei 
een toename gezien van het aantal bezoekers van onze activiteiten. Bovendien 
hebben we bij de bezoekers een grotere beleving van de concerten 
geconstateerd en is duidelijk geworden dat men het erg op prijs stelt als de 
Jazzclub doorgaat met haar activiteiten. Bovendien is zeer positief gereageerd 
op een mogelijk arrangement van concert met daarna een diner. Een heerlijk 
middagje uit! 
Het bestuur van de Jazzclub is uiteraard blij met het resultaat en heeft daarom 
besloten, onder voorwaarden, om het komend seizoen door te gaan.  
Om ons financieel in staat te stellen een goed programma te realiseren vragen 
wij u om donateur te blijven c.q. te worden. Hierdoor heeft u meer binding met 
- en steunt u de jazzclub. Wij vormen dan met elkaar een basis die ons in staat 
stelt de jazzclub in stand te houden en de orkesten die wij voor u willen laten 
optreden te contracteren. Wij willen daarbij beslist NIET inleveren op kwaliteit.  
De prijs van het donateurschap bedraagt € 25,00 per persoon voor het seizoen 
2016-2017. Voor 2 personen € 40,00. Zoals wij reeds eerder meldden in onze 
Nieuwsbrieven waren ook de toegangsgelden niet meer voldoende om de 
kosten van de concerten te dekken en daarom zijn wij genoodzaakt de 
toegangsprijzen voor de concerten te verhogen. 
Voor donateurs worden deze: € 10,00 p.p. en niet-donateurs € 15,00 p.p. 
Wij hopen en verwachten dat deze prijsstijging u niet zal afschrikken voor een 
middag geweldige muziek en eventueel een diner daarna, als u gebruik maakt 
van het door Auberge de Rousch aangeboden arrangement. 
 
Het donateurschap: 
 
Donateurs van het afgelopen seizoen verzoeken wij vriendelijk de  
donatie van € 25,00 per persoon en voor € 40,00 voor 2 personen, 
vóór 15 augustus over te maken naar rekening NL41RABO0119963388 
t.n.v. Jazzclub Zuid Limburg. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 



 
 

 

Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via email: 
renders@jazzclubzuidlimburg.nl of tel. nr. 045-5713102, of schriftelijk via ons 
secretariaat (adres hierboven). Hiervoor hebben wij nodig: uw naam en 
voorletters, adres, telefoonnummer en email adres. U kunt uw donatie 
overmaken aan het hierboven staande banknummer. Daarna ontvangt u van 
ons een betalingsbevestiging. Uw donateurkaart ligt vanaf het eerste concert 
bij de kassa klaar. 
 
Programma 2016-2017 
Er worden 6 zondagmiddagconcerten gegeven; u kunt al of niet gebruik maken 
van het arrangement en de data zijn: 25-09, 30-10, 27-11 in 2016 en 29-01, 
30-04 en 28-05 in 2017.  
Over de Jazznight wordt later een beslissing genomen. 
 
Recensie 
The David Livingstone Jazz Messengers 
Wat was het weer een ouderwets geweldige 
jazzmiddag met een fantastische band. 
Muzikale vrienden? Jazeker en dat was duidelijk 
te horen. Niemand deed voor de ander onder 
en dat samen met “gentleman” Thomas was het 
weer een groot feest. Uitstapjes naar warmere 
oorden waren een genot voor het oor en al 
helemaal bij het nummer van de grote George 
Lewis: Burgundy Street Blues (je kon een speld 
horen vallen).  
Fats Domino kwam ook even langs en Emiel 
van Pelt nam dit voor zijn rekening. Dat was 
evenzeer genieten en voor het gemak deed het 
in grote getale opgekomen publiek enthousiast 
mee . 
Trompettist Tom Goosen - van origine een Old 
Black trompettist - speelde niet alleen, maar kon ook nog aardig zingen en 
leverde met de overige vocalisten een extra bijdrage aan een sfeervol concert. 
Jac Bogers op drums, gewoon het ritme strak vasthoudend, waardoor de band 
het beste tot zijn recht kwam. Wouter op banjo, Philippe op trombone en Ad op 
bas maakten het plaatje van topband compleet. 
Het was een fijne jazzmiddag die hoge verwachtingen wekt voor de toekomst. 
Hoera! 

Jazz in de Regio: 
Zat 25 juni The N.O. Roof Jazzmen  Honky Tonk Jazzclub Dendermonde 20.00u 
Zon 17 juli Riverboat shuffle auf der Maas Sun Lane Ltd/Spectacles Jazzband  10.00u 
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