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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Jazzclub Zuid-Limburg toen en nu
In 1981 werd de huidige Jazzclub ZuidLimburg opgericht als "Oude Stijl" Jazzclub
Zuid-Limburg. De thuisbasis was, het
inmiddels verdwenen Casino te Treebeek.
Op zaterdagavond vonden er jaarlijks een
8-tal concerten plaats. Ook een Jazznight,
waar in een 3-tal zalen concerten
plaatsvonden, behoorde tot het vaste
programma. Toen de plannen voor de sloop
van het Casino concreet werden, moest de
club gaan uitkijken naar een nieuw
onderkomen. Dat werd gevonden in Hotelen Partycentrum Amicitia te Hoensbroek.
Door de tanende belangstelling voor de
jazzmuziek in het algemeen, wat leidde tot
een dalend aantal bezoekers, kwam de
club in moeilijk vaarwater.
In 2016 volgde de overgang naar Auberge
De Rousch. Door de diverse veranderingen
die daar werden doorgevoerd zouden we
kunnen spreken van
Jazzclub Zuid-Limburg 2.0:
 de Jazznight wordt voorlopig
vervangen door een concert;
 de concerten op de zaterdagavond
werden definitief verplaatst naar de
zondagmiddag.
 voor de liefhebbers is er de
mogelijkheid voor of na het concert
op een van de terrassen van de
Auberge De Rousch een gezellig
tijdje te verpozen.
 een diner als afsluiting van een
mooie muzikale middag behoort
verder tot de mogelijkheden.

Een en ander heeft ertoe geleid dat, als
de trend doorzet, weer zwarte cijfers
kunnen worden geschreven.
Tevens wordt bekeken hoe feedback
verzameld kan worden, om beter aan de
wensen van onze bezoekers tegemoet te
kunnen komen.
Uit het bovenstaande kan dus duidelijk
maar één conclusie getrokken worden,
namelijk: dat er voorbereidingen getroffen
moeten worden voor een mooi seizoen
2017-2018. Dus: aan de slag!
The David Livingstone Jazz
Messengers
Sinds 1979 zijn de David Livingstone Jazz
Messengers een begrip in Europa.
Een traditie die in een adem genoemd
mag worden met de Spirit of New
Orleans. Een jazzband die altijd heeft
bestaan uit zeer toegewijde muzikanten.
Allemaal hebben ze er voor zorg gedragen
dat de D.L.J.M. nu nog steeds een graag
geziene gast is in binnen- en buitenland.

Een orkest dat bol staat van de
kwaliteiten en regelmatig met
internationale gasten op tournee gaat.

kwaliteiten en regelmatig met
internationale gasten op tournee gaat.
Uniek zijn de vele bezettingen waarin dit
orkest zich laat transformeren, zoals de
Sam Morgan's Jazzband revisted. 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. De D.L.J.M. brengt
ook een ode aan George Lewis en Mr.
Acker Bilk.
Samenstelling van de band: Ad van
Beerendonk, bas en leider, Vincent van
Elferen trombone, Frederick van den
Berghe drums, Karel de Jong klarinet,
Wouter Nouwens banjo, en Tom Goossen
trompet.
De Jazzclub Zuid Limburg nodigt u uit van
deze band te komen genieten op zondag
19 maart in Auberge de Rousch vanaf
14.00 uur.
Entreeprijs € 15,00, donateurs € 10,00.
Mardi Gras Jazzband
Recensie
Het was alweer een tijdje geleden dat ik
de jazzclub had bezocht. Maar het zal voor
velen niet verwonderlijk zijn dat ik de club
natuurlijk niet vergeten ben. De nieuwe
locatie van de jazzclub is absoluut een
verbetering, hoewel mij meteen opviel dat
de bühne niet het centrum van de
activiteit weergaf, enige lichtaccenten zou
geen luxe zijn. The Mardi Gras Jazzband
speelde deze middag muziek die een grote
verwantschap vertoonde met de muziek
die George Lewis na de tweede
wereldoorlog in Europa introduceerde. De
stijlvastheid die deze band nog steeds
hanteert hoor je in Europa niet veel meer.
Met respect voor alle musici viel mij op dat
Jazz in de Regio:
Vrij 03-03 50 jaar Jeggpap Jazzband
Zat 04-03 Doc Houlinds N. O. Jazz Band
Zon 19-03 David Livingstone Jazzband
Vrij 07-04 Jazz For You

er één bij was die naar mijn mening
bijzonder speelde namelijk de trompettist
Michel Simons. Sam Lee, de onontdekte
tenorreus, zei eens over New Orleans
muziek: You play on your horn like your
singing or crying, or whistle like a bird . De
trompettist van deze middag deed dat
perfect. Hij had een lyrische
zeggingskracht die met name in de
langzame en fluisterzachte nummers
indrukwekkend was.
Tenslotte wil ik het trieste bericht, dat
Lillian Boutté ernstig ziek is niet onvermeld
laten. Vele uren hebben wij in de club van
haar kunnen genieten; over de hele wereld
vierde zij triomfen. We kunnen niet meer
doen dan haar veel sterkte wensen en
bedanken voor haar geweldige optredens
in onze club.
Jan de Baar
Spontane uiting van een aanwezige.
Wat een mooi concert door de Mardi Gras
Jazz Band. Diegenen die er niet waren
hebben iets gemist. Wat hadden de
muzikanten een plezier om voor ons te
spelen. Het publiek genoot zichtbaar. Voor
onze club was dat een en al reclame. Ik
ben er van overtuigd dat vele
muziekkenners terugkomen. De reacties
van de aanwezigen spraken boekdelen. De
band kwam er niet onderuit om na het
laatste muziekstuk een toegift te geven.
Een staande ovatie was het resultaat.
Vriendelijk verzoek
Indien u wijzigt van email-adres of telefoon
nummer wilt u dit dan doorgeven aan ons
secretariaat?
Dank u.
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