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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Sun Lane Ltd
Zeven fanatieke aanhangers van de
traditionele Jazz vormen samen de SUN
LANE LTD Jazzband uit de Euregio Aken.
Een formatie die al meer dan vijfendertig
jaar de “Zwarte Muziek” een gezicht geeft.
Zij presenteren een Jazzstijl vanuit de
jonge jazzjaren, onbewust beïnvloed door
spelstijl en persoonlijke interpretaties van
de oude muzikanten uit New Orléans.
Minimale veranderingen in de bezetting
heeft zeker geleid tot een goede kwaliteit
en variatie van de band. De gevarieerde
“sound” heeft als resultaat vier
langspeelplaten, singles en zeven CD’s
opgeleverd, waarin de authentieke stijl
altijd de boventoon voert.

De muzikanten, medewerkers van de
RWTH Aken vonden in de Jazzmuziek een
mooie hobby met uitstapjes naar het
bekende New Orléans Festival in Ascona en
natuurlijk naar New Orléans het “heilige
der heilige” voor Jazzliefhebbers. De
optredens in Duitsland worden bepaald

vanuit het Akense Euregiogebied met
kleine uitstapjes naar Jazzclubs in België,
Nederland, Frankrijk en Zwitserland.
Met het gezegde “Een goede buur is beter
dan een verre vriend” kan de Akense band
bewijzen dat zij uit het goede muzikale
hout gesneden is.
Wij begroeten U graag op zondag 30
oktober in onze club
Auberge de Rousch, Kloosterkensweg
17 te Heerlen.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 15,00, donateurs € 10,00.
Recensie Gumbo Jazz band
Start van een nieuw en belangrijk seizoen
2016 - 2017 met een band uit Maastricht
die al meer dan 25 jaar haar sporen heeft
verdiend. Zij komen voort uit de King
Zhulu Brass Band, een band die vorige
eeuw al optrad in het Casino Brunssum.
Het optreden werd aangevuld met de
verrassing “Lindy Hop Dancers”, een vorm
van dans zoals die ook in de vorige eeuw
gedanst werd bij bands.

De aanwezigen beloonden de dansgroep
en de vrijwillig toegetreden dansers met
een enthousiast applaus.
De band durft het aan om de niet alom
bekende nummers te spelen, maar
nummers die velen van ons niet kennen
maar o zo mooi zijn, bv: Old man Moose,
Crazy Rhythm en al helemaal I wish I were
twins. De zang was uitstekend verzorgd.
Een zanger in een band is oké, maar dat
er vier kunnen zingen is een uitzondering,
helemaal geweldig!
Wat doe je als dansers even geen zin of
puf meer hebben om te dansen en de
band nodigt je uit om dit nog eens te
doen? Ja, dan komt de man uit het
sprookje van Hamelen met de naam Frank
van de Weijer met zijn klarinet van het
podium af om ze onder luid applaus te
halen, en dan moet je hem wel volgen.
Een middag voor herhaling vatbaar.

destijds nog op Heerlens grondgebied.
Enige jaren daarna werd vanwege
naamsbekendheid en gemeentelijke
herindeling de naam gewijzigd in “Oude
Stijl” Jazzclub Zuid Limburg.
Omdat het Casino Brunssum afgebroken
zou worden waren wij genoodzaakt een
ander onderkomen te zoeken. In 2011 zijn
wij verhuisd naar Amicitia en veranderde
ook de naam in Jazzclub Zuid Limburg.
In het voorjaar van 2016 heeft de Jazzclub
Zuid Limburg haar domicilie gekregen in
Auberge de Rousch in Welten/Heerlen.
Inmiddels hebben wij ongeveer 288
concerten georganiseerd en 35 Jazznights.
Wij willen de bewoners van Welten/Heerlen
en heel Limburg laten genieten van deze,
herkenbare, blijvend mooie en aangename
muziek. Bovendien kunnen bezoekers
geheel vrijblijvend gebruik maken van de
faciliteiten die Auberge de Rousch biedt. De
korte ervaring heeft ons geleerd dat
bezoekers dat zeer op prijs stellen.
Een heerlijk zondagmiddagje uit! Wij willen
u graag ontmoeten.
Voor meer info zie onze website:
www.jazzclubzuidlimburg.nl
Resterend programma 2016 - 2017

Ook bij dit concert werden de foto's weer
gemaakt door Angelo Verbrugge. Voor
meer informatie over deze enthousiaste
veelzijdig hobbyfotograaf ga naar:
http://www.angelmay.nl/blog/
Over ons
In 1980 werd de stichting “Treebeek Jazz”
opgericht in het “Nieuwe” Casino Treebeek,
Jazz in de Regio:
Zon 30-10 Sun Lane Ltd N.O. Jazzband
Vrij 18-11
Shakedown Tim & the Rhythm Revua
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Sun Lane Ltd N.O. Jazzband (D)
Vintage Five
The Mardi Gras Jazzband (B)
Speciale jazzavond/Jazznight
nog nader in te vullen
Zo 30 - 04 Harry Kanters plus
Zo 28 - 05 Slotconcert
nog nader in te vullen
De concerten vinden allemaal plaats in
Auberge de Rousch.
Op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Het concert/Jazznight op zaterdagavond
begint om 20.00 uur.

Jazzclub Zuid Limburg
Honky Tonk Jazz Dendermonde

14.00u
21.00u

