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Wij begroeten U graag op zondag 27 
november in onze club Auberge de 
Rousch, Kloosterkensweg 17 te Heerlen. 
Aanvang 14.00 uur. Entree € 15,00, 
donateurs € 10,00. 
 
In samenwerking met de jazzclub Zuid-
Limburg heeft Auberge de Rousch een 
arrangement samengesteld. 
Dit houdt in dat u voor een pakketprijs 
van € 38,00 het concert kunt bezoeken en 
na afloop van het 3-gangen jazzmenu 
kunt genieten. Vanwege de korting op de 
concertprijs betaalt een donateur van de 
jazzcub daarvoor € 33,00. 
Bij het jazzmenu heeft u bij iedere gang 
drie keuzemogelijkheden. 
Een kaartje kopen voor het arrangement 
bij aanvang van het concert is voldoende 
om verzekerd te zijn van een culinaire 
afsluiting van het concert in een sfeervolle 
ambiance. 
 
Benieuwd naar het menu? Surf naar: 
http://jazzclubzuidlimburg.nl/jazzmenu/ 
 

Vintage Five 

In 2015 besloten vijf muzikanten de swing 
en blues nieuw leven in te  blazen: Vintage 
Five was geboren! 
Op frisse, toegankelijke wijze komen 
krakers uit de rijke historie van de classic 
jazz & blues voorbij. Hippe solo’s houden 
de luisteraar geboeid en een swingende 
beat zorgt ervoor dat je midden in de 
muziek zit en mee wilt doen, op wat voor 
manier dan ook. 
 

 
 
Vintage Five combineert meer dan 200 jaar 
speelervaring op grote en kleine podia in 
binnen- en buitenland in diverse 
internationale gezelschappen. 
In het korte bestaan van Vintage Five werd 
de band al geboekt bij diverse jazzclubs en 
festivals. Bij iedere gelegenheid slaagt de 
band er in om jong en oud bij de muziek te 
betrekken, en te verrassen met 
afwisselende nummers en strakke 
arrangementen. Vintage Five keeps Classic 
Jazz & Blues alive! 



 
 

 Recensie  Sunlane Ltd jazz band 
 
Op een mooie herfstzondagmiddag, 30 
oktober, moet je de keuze maken: een 
prachtig “gekleurde” wandeling maken of 
te gaan luisteren naar een fijn stukje 
muziek. Gezien het aantal  toeschouwers 
hadden velen dezelfde keuze gemaakt als 
ik.Dus maar voor het laatste gekozen en ik 
heb er geen spijt van gehad. De Sunlane 
Jazzband uit Aken was goed op dreef, goed 
samenspel, iedereen de ruimte gevend om 
zijn kwaliteit naar voren te kunnen 
brengen. 
  

 
 
Veel bekende en minder bekende 
nummers zoals Don’t love me, Basin street 
Blues, Hindustan en andere juweeltjes uit 
de New Orleans hoek werden op leuke 
wijze aan elkaar gepraat door Stief 
Behnke. Voor mij was de topper pianist 
Marcus Baumann met het nummer “Tivoli”. 
Ja daar krijg je kippenvel van en de 
vertolker een groot applaus. Ook de 
zangers zorgden voor een aangename 
afwisseling. Mijn keuze was de juiste 
geweest; het was een fijne middag. 
Sunlane Limited……… danke schön!.....         
 
Wilt u hen nog een keer terugzien? 
Dan is een bezoek aan het benefiet 
concert van de Sun Lane Ltd wellicht een 

goed idee. U kunt dan 2016 met een goed 
jazzconcert afsluiten op zondag 18 
december vanaf 11.00 uur in het Kurpark 
Terrassen, Damstrasse 40 te Aken. Na 
afloop kunt u ook nog genieten van de 
kerstsfeer in Aken.   
Meer info: www.jazzvereinaachen.de  
 
Decembermaand-feestmaand. 
 
In de maand december is er vanwege de 
feestdagen geen concert. Onze 
eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in 
januari. 
 
Vanaf deze plaats alvast 
  

 
 
Resterend programma 2016 - 2017  
 
Zo 27 - 11 Vintage Five  
Zo 29 - 01 The Mardi Gras Jazzband (B)  
Za 11 - 03 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 Au-
berge de Rousch.  
Op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
 
Het concert/Jazznight op zaterdagavond 
begint om 20.00 uur. 
 

 

Jazz in de Regio: 
 
Zon  27-11 The Vintage Five   Jazzclub Zuid Limburg Auberge de Rousch  14.00u 
Zon  11-12 The Honeymoon Jazzband Paris Hotel van der Valk, Molenhoek/Nijmegen  14.00u 
Vrij  09-12 Sylvan Zingg (CH) & Verjazz Combo Honky Tonk Jazzclub Dendermonde  20.00u 
Zon  18-12 Sun Lane Ltd J B Benefit concert Kurpark Terrassen Aachen    11.00u 
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