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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Het bestuur
wenst u een gelukkig en gezond 2017 toe
en hoopt u in het komend seizoen/jaar te
vermaken met veel goede jazzmuziek.
The Mardi Gras Jazz Band (B).
Jazzclub Zuid Limburg begint 2017 met
echte New Orleans Jazz gebracht door de
Mardi Gras Jazz Band uit Grimbergen
(België). Gesticht in 1983 waren zij vanaf
1991gedurende jaren huisorkest van de
Honky Tonk Jazzclub.

Het repertoire van de band bestaat uit
bekende en minder bekende standards met
zijsprongetjes naar ragtime, blues, gospel
en spirituals.
Rond de eeuwwisseling heeft de band een
rustperiode gehad om in 2002 de draad
weer op te pakken, dit met veel succes in
binnen- en buitenland.
Samenstelling van de band: Jan Coppieters

klarinet, Michel Simons trompet, “Papa
Paul Callebaut trombone, Paul de Bock
bas, Marnix de Boom drums, Wim
Decommer piano, Mattias Hallin banjo. Zij
maken van ieder optreden een feest
waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.
Op zondag 29 januari speelt de band voor
onze club in Auberge de Rousch te
Heerlen vanaf 14.00 uur. Entreeprijs
€ 15,00, donateurs € 10,00
Recensie.
De Vintage Five, een waarneming.
De musici van deze band, deden het
omgekeerde van hetgeen in de symfonie
nr 45 van Haydn gebeurt. Die symfonie
heet “het afscheid”. Daar vertrekken voor
en na alle musici van het toneel, totdat
alleen de dirigent overblijft. De Vintage
Five deden het omgekeerde. De
bandleider Bas de Jager op trompet
introduceerde de medespelers Dolf
Robertus op piano, Hemmo Kieft op
sax,René van Astenrode op drums en Elko
Topper op bas, Zij kwamen een voor een
op en gingen direct met hun instrument in
de weer. Weer eens een wat andere
benadering.
De band speelde diverse nummers waarbij
er af en toe iets heel bekends tevoorschijn
kwam. Zo hoorden we een blues, getiteld
"careless love", dat hier ook bekend is
door het “paardenhoofdstel aan de muur”.
Ook onze buren associeerden dit stukje
blijkbaar met paarden, want ze trappelden

er lustig op los. Gelukkig wel keurig in de
maat van de muziek.
In de tweede set kwam het bekende “Caravan” van Duke Ellington weer eens uit
de instrumenten. Nog nooit heb ik zo duidelijk de betekenis van het stuk gehoord.
Want hoewel “caravan” geheten, moet dat
in het Nederlands natuurlijk gewoon “karavaan” zijn. Ik kon tenminste de kamelen
horen lopen! Heel knap van de musici!
Sommige nummers houden hun
(navrante) actualiteit. “I wish to know how
it feels to be free” zal ongetwijfeld uit het
slaven-verleden stammen. Maar ik moest
onwillekeurig aan het hedendaagse Turkije
denken.

Adreswijziging.
Mijn email adres is veranderd van
jwmrenders@ziggo.nl in:
jwmrenders@gmail.com
Graag uw aandacht hiervoor en mijn
vriendelijke dank.
J.W,M, Renders
Dr. Ir. Bungestraat 73
6419 BW Heerlen
Secretaris Jazzclub Zuid Limburg.
Programma eerste halfjaar 2017
Zo 29 - 01 The Mardi Gras Jazzband (B)
Zo 19 - 03 David Livingstone Jazz
Messengers (concert i.p.v. de Jazznight)
Zo 30 - 04 Harry Kanters plus Antoine
Trommelen en Béla Szalóky (HU)
Zo 28 - 05 New Orleans Jazz Band of
Cologne (D)
De concerten vinden allemaal plaats in
Auberge de Rousch te Heerlen.
Op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Promotie Jazzclub.

Zoals zo vaak is de laatste set de beste.
Dat was met de Vintage Five niet anders.
Dat bleek al bij het eerste nummer, ik
meen “Good time roll”, waarbij door het
publiek werd meegezongen. En helemaal
op het eind begon de trompettist zowaar
danspasjes te oefenen. Ook Groningers
worden van deze muziek vrolijk. En zo
hoort het ook! Leuke band!

Voor de volgende 3 concerten hebben wij
een nieuwe flyer gemaakt welke klaar ligt
bij de kassa.
Wilt u ons helpen bij de verspreiding
hiervan?
Misschien weet u wel een leuk plaatsje om
enkele flyers neer te leggen?
Bedankt voor uw medewerking.

Meer info: www.jazzclubzuidlimburg.nl

Volgende Nieuwsbrief verschijnt begin
maart.

Jazz in de Regio:
Vrij
03-02 Elaine and her Swinging Fellows NL
Zat
11-02 The French Preservation Hall JAZZBAND
Zon
19-02 Gumbo Jazzband
Zat
04-03 Doc Houlinds N.O. jazzband (Den)
Zon
19-03 David Livingstone Jazz Messengers

Lazy River Jazzclub Gent
Honky Tonk club Dendermonde
Café de Pieter, Maastricht
Honky Tonk club Dendermonde
Auberge de Rousch. Heerlen

20.00u
20.00u
16.00u
20.00u
14.00u

